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BEVEZETŐ
A Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: Alap, vagy NKA) a 2009. évben a rá vonatkozó
törvényben meghatározottak szerint működött. A Bizottság az éves munkaterv szerint tartotta
üléseit, hozta meg határozatait. A szakmai kollégiumok a pályáztatási naptár szerinti
ütemezésnek megfelelően írták ki pályázati felhívásaikat, hozták meg döntéseiket, bírálták el
a pályázók szakmai beszámolóit, vettek részt a helyszíni teljesítmény-ellenőrzési
feladatokban.
A 2009. év a gazdasági válság hatásának jegyében telt. Bár az Alap bevételét a beszámolás
évében meghatározó mértékben a kulturális járulék jelentette, a válság közvetlen hatása
döntően a negyedik negyedévben jelentkezett. A ténylegesen befolyt kulturális járulék
összege valamivel több, mint egy milliárd forinttal maradt el a tervezettől. Jelentős
eredményként értékelhető, hogy ennek ellenére az Alap által támogatott programok körül
komoly fennakadás, probléma nem keletkezett. Bár a válságnak még nincs vége, reményeink
szerint a bevételi forrás megváltozása kapcsán az Alap működése a közeli jövőben sem kerül
veszélybe.
A pályázók száma kissé emelkedett az előző évhez viszonyítva, de az azt megelőző évek
pályázati darabszámától jelentősen elmaradt. A beszámoló részletező részében sok fontos
összefüggésre lehet információt kapni (pl. támogatott pályázatok törvényi célok szerinti
megoszlása; a pályázók gazdálkodási formák szerinti megoszlása; különböző arányszámok
kollégiumonként stb.).
A magyar kultúra egyik kiemelkedő eseménysorozatának, a Pécs 2010-ben való „Európa
kulturális fővárosa” feladatainak előkészítő programjai megoldásában az Alap jelentősnek
mondható támogatással vett részt a beszámolás évében is.
A fentieken túl a Bizottság elnöke rendszeresen konzultált és egyeztetett az Oktatási és
Kulturális Minisztérium-, a szakmai szervezetek vezetőivel, képviselővel, valamint szoros
kapcsolatot tartott az NKA valamennyi kollégiumának vezetőivel, tagjaival.
Mindezek mellett azonban több, az Alap működését jelentősen befolyásoló esemény is
történt:
– Módosult az Alapra vonatkozó törvénynek a bevételt szabályozó fejezete: 2010-től a
kulturális járulék helyett a fő bevételi forrás az ötöslottó játékadójának 90%-a lesz.
– A várható új bevételi forrással összefüggésben – a miniszterrel egyetértésben – döntött a
Bizottság a Márai-program hosszú távra szóló programjáról.
– „Felemelő század” mottóval előkészületek történtek a 2010–2011. évekre szóló
évfordulók méltó megünneplésére.
– A Szépirodalmi Szakmai Kollégium – kísérletként – 15 folyóirat 3 évre történő
támogatásáról döntött.
– Minden kollégiumi vezető és tag egy-egy korábban támogatott pályázat helyszíni ún.
teljesítmény-ellenőrzésében vett részt.
– A Bizottság és a szakmai kollégiumok közreműködtek az Állami Számvevőszék átfogó
ellenőrzésének segítésében.
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Az Alapot kezelő Igazgatóság több rendkívüli feladatot hajtott végre, amelyek hosszabb távú
programokat is magukba foglaltak:
– Minisztériumi kezdeményezésre átvilágítottuk az Igazgatóság szervezeti egységeit,
munkaidő-fénykép és különböző megközelítésű elemzések elvégzésével.
– Az Alap pályáztatását támogató szoftverek szakmai minősítése alapján új szoftver
kifejlesztésének felmérő munkálatait elvégeztettük, a fejlesztéshez szükséges
dokumentáció – kisebb kiigazításokkal – az átfogó, teljes munkafolyamatot felölelő
fejlesztés indításához megfelelő alapot nyújt.
– Egy átfogó és több résztémának külső (ÁSZ, OKM) vizsgálatok lefolytatásához nyújtott
segítséget.
– A kötelező év végi maradványképzés előírása – valamint az Alap bevételi forrásának az
év utolsó 3 hónapjában tapasztalt radikális csökkenése miatt a támogatások utalásának
átütemezésével teljesülhetett az előírt maradvány, illetve a finanszírozási kötelezettség
fenntartása.
– Az Igazgatóság – az OKM 2009. novemberi döntése alapján – új feladatot is kapott: 2010től az OKM kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályáztatás teljes
körű lebonyolítására az előtárgyalások megkezdődtek.
Összességében: A Nemzeti Kulturális Alap a beszámolás évében jelentős eredményeket ért el
a támogatni szánt programok megfelelő ütemű finanszírozásával. A gazdasági válságból rá
háruló hátrányokat tudta kezelni, az államháztartás elvárásait teljesítette. Új programokat
indított, új, hosszabb időszakra szóló kötelezettségvállalással stabilizált több projektet.
A szakmai kollégiumok a pályáztatási ütemtervnek megfelelően és a kialakult pénzügyi
feltételeknek figyelembevételével írták ki pályázataikat és hozták meg döntéseiket. Az állami,
a szakmai és társadalmi szervezetekkel való együttműködés döntően zökkenőmentes volt.
Ezek a tapasztalatok, valamint a 2010-től megváltoztatott bevételi struktúra feljogosít arra a
reményre, hogy a Nemzeti Kulturális Alap az állami, a szakmai és társadalmi szervezetekkel
együttműködve a jövőben is megfelelő segítséget nyújthat a kulturális/művészeti ágazat
legfontosabb gondjainak megoldásához.

Dr. Harsányi László s.k.,
elnök

Perlik Pál s.k.,
igazgató
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Személyi változások:
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2009. évi munkáját változatlan személyi összetételben
kezdte meg, azonban 2009 tavaszán és őszén Hiller István miniszter úr négy új tagot nevezett
ki a Bizottság soraiba:
Fitz Péter, művészettörténész, igazgató – BTM Fővárosi Képtár
Kiss János, igazgató – Győri Balett
Kozma Károly, főtitkár – Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Rózsa Edit, ügyvezető – EUROCOM Kommunikációs Kft (Miskolc)

1. A TEVÉKENYSÉG SÚLYPONTI TÉMÁI
A 2009. év legnagyobb, s talán az NKA életének egyik legnagyobb változását hozta a
tavasszal előkészített, majd az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás, amely
értelmében 2010. január elsejétől az Nemzeti Kulturális Alap fő bevételét jelentő úgynevezett
kulturális járulék megszűnik, s helyette az NKA az ötöslottó játékadójának 90%-át kapja meg
forrásként.
A szervezet kommunikációját az év tavaszán e folyamat és hír, valamint a megkezdett, a
járulékbevétel várható növekedéséhez kapcsolódó egyik kiemelt projekt, a Márai Program
előkészítése, kidolgozása, szakmai vitája és elfogadtatása határozta meg. Ezen felül – az előző
évhez hasonlóan – meghatározó részét képezte továbbra is a támogatott pályázatok és ezzel
összekapcsolódva az NKA tevékenységének külvilággal történő megismertetése, ahogy
folytatódott az „NKA Kávéház” programsorozat is.
Az NKA honlapján a megjelentetett pályázati felhívások folyamatosan tájékoztatták az
érdeklődőket a pályázati lehetőségekről, határidőkről, döntésekről.
A Bizottság munkáját hatékonyan segítették az Igazgatóság munkatársai.
A Népszabadság című napilap Kulturális rovatában folyamatosan megjelenő „Nagyító”
címmel, hetente jelentek meg írások. A cikkek egy-egy – általában – a Nemzeti Kulturális
Alap által rendelt különböző kutatások eredményeit ismertették meg összefoglalóan a
nagyközönséggel. A Nagyító olvasói rendszeresen keresik fel az Elnöki titkárságot további
adatokat, információkat kérve a kutatásokból.
Az NKA portáljának szolgáltatásait – a még 2008-ban megújult, a közvélemény számára is
könnyebben használható formában – az olvasók, pályázóink is egyre jobban megszokták,
megkedvelték, a saját internetes oldal mellett a „Kincstár.hu” – az NKA kulturális ajánlója is
egyre népszerűbbé vált.
A 2008. január elsejétől működő „RevizorOnline” önálló kritikai oldal egyre nagyobb
népszerűségnek örvend. Megalakításának oka annak a felismerése volt, hogy a friss és sokféle
kulturális újdonságra kiterjedő kritika ritka, továbbá, hogy az NKA pályázati döntések
szakmai elemzésére, kritikai visszajelzésére egyre nagyobb szükség van, s e szerepét, az
igényes kritikák közlését be is tölti; mára a kulturális események sokszínű kínálatában
irányadó programajánlóvá is vált az oldal.
A korábbi hagyományokat követve Harsányi László, a Bizottság elnökeként a 2009. év során
is – az ország határain belül és kívül is – számos helyszínen tartott előadást, képviselte a
Nemzeti Kulturális Alapot, tájékoztatta az érdeklődőket annak működéséről, támogatási
rendszeréről, céljairól, elveiről, vett részt a helyi közösségek eseményein; részt vett
különböző szakmai kerekasztal beszélgetéseken, vitán, nyitott meg kiállítást, konferenciát,
fesztivált vagy akár könyvtárat is.
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2. A BIZOTTSÁGI MUNKA RENDES MENETE
A Bizottság a 2009. év során tizenegy rendes ülés tartott, rendkívüli ülésre nem került sor.
A Bizottság és annak Elnöke az év során többször találkozott valamennyi kollégiumi
vezetővel, ahol többek között az év történéseiről, a kulturálisjárulék-bevétel alakulásáról, az
NKA bevételének módosítási folyamatáról esett szó.
A Bizottság elnöke ezen kívül még további alkalmakkor – többször valamennyi kollégiumi
vezető számára, máskor egy-egy szakma jeles képviselőit összehívva – tartott megbeszélést a
2010 januárjától az NKA bevételét jelentő ötöslottó játékadójának 90%-át jelentő új
bevételről; s e bevétel kapcsán várható forrásnövekedés pozitív hatására számítva két új nagy
program , a „A Felemelő század” és a Márai Program előkészítéséről, terveiről.
Az ülések napirendje az alábbiak szerint alakult:
2009. január 26.
Napirendek:
– Az NKA 2009. évi járulékbevételének módosított felosztása
– Az NKA szakmai kollégiumainak 2009. évi keretei
– Múzeumi szakmai kollégium visszatérítendő támogatási kerete
– Az NKA Bizottságának 2009. évi munkaterve
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Építőművészeti Szakmai
Kollégium pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Fotóművészeti Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Döntés az Iparművészeti Szakmai Kollégiumhoz benyújtott Netlevél internetes folyóirat
kérdésében (összeférhetetlenség miatt a Bizottság elé került)
– Képzőművészeti Szakmai Kollégium megállított döntése
– NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumának 2008. évi Arts&Business célkeretének
maradványa
– NKA Ismeretterjesztési Szakmai Kollégiumának folyóirat-döntése
– Az NKA törvényének 9.§ 1-3 bekezdésében foglalt arányok meghatározása
– NKA 2009. évi elnöki keretének meghatározása
– Szakmai kollégiumok 2008. évi szakmai beszámolója szempontrendszerének
meghatározása
– Tájékoztató Meixner András bizottsági tag helyének betöltéséről
– Tájékoztató NKA 2008. évi tisztújításáról.
2009. február 23.
Napirendek:
– Múzeumi Szakmai Kollégium kérése (Célkeret emelése, MTI-fotóarchívum –
céltámogatás)
– Szépirodalmi kollégium meghívásos pályázati keretének növelése
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– A 2010. évre vállalható kötelezettségek mértékének differenciált meghatározása
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Országos Magyar Vadászkamara kiállítása 2010-ben
A Kiemelt Kulturális Programok kollégium jegyzőkönyvi kivonata
Schneider Márta szakállamtitkár asszony levele a MKKE javaslata alapján
Könyvtári kollégium: címzett támogatások
Kormány által javasolt Kisebbségi kollégium létrehozásának kérdése

2009. március 23.
Napirendek:
– Javaslat új, ideiglenes kollégium létrehozására
– Az NKA Bizottságának 2008. évi beszámolója
– Az NKA szakmai és ideiglenes kollégiumainak 2008. évi beszámolója
– Beszámoló a bizottsági szakértők 2008. évi munkájáról, döntés a 2009. évi
munkarendjéről
– A Kiemelt Kulturális Programok Kollégium Nemzetközi támogatások kérelmének
emelése
– Fotóművészeti Szakmai Kollégium Kálvin-év programjának támogatása
– Fotóművészeti és Képzőművészeti Szakmai Kollégium közös pályázata
– Címzett keret terhére történő pályáztatás
– „Pergő Képek” c. folyóirat 2008. évi elszámolási problémája
– Tájékoztató a Táncművészeti és Fotóművészeti Szakmai kollégiumok tagságának
változásáról
– Tájékoztató a Bizottságba történő delegálásról
– NKA 2009. évi pr-terve
– Tájékoztató az informatikai fejlesztésekről
– Tájékoztató a szakmai vándorgyűlések támogatásáról
– Tájékoztató Tavaszi Hadjárat vándorkiállításáról
– Tájékoztató a 2010–2011-es évek jelentős programjairól
2008. április 27.
Napirendek:
– Javaslat új, ideiglenes kollégium létrehozására
– Az NKA Igazgatóságának 2008. évi beszámolója
– Az NKA Táncművészeti 2008. évi beszámolója
– Az NKA Miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2008. évi beszámoló
– Múzeumi kollégium MTI fotóarchívumának címzett támogatása
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Iparművészeti Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Képzőművészeti Szakmai
Kollégium pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Táncművészeti Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– A Kiemelt Kulturális Programok 2010. évi nemzetközi támogatások címzett kerete
– Tájékoztató a címzett támogatási pályázatokról
– Tájékoztató a 2010–2011-es évek eseményeiről
– Tájékoztató az építési beruházások újraszabályozásáról szóló tv-tervezetről
– Az általános ombudsman levelének válasza
– Tájékoztató a kulturális járulék helyzetéről
– Egyéb tájékoztatók
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– Kutatások a kulturális szféra gazdasági válság hatására történő változásairól
2009. május 26.
Napirendek:
– Tájékoztató a 2010–2011-es évek eseményeiről
– Bizottság döntése az Iparművészeti Szakmai Kollégium halasztott pályázatairól (2.
tárgyalás)
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Könyvtári Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Kollégiumi felügyeleti rendszer módosítása
– Országos Magyar Vadászkamra kiállítása 2010-ben
– Együttműködés az Önkormányzati Minisztériummal (2010)
– NKA-hoz különböző okok miatt visszautalt összegek központosítása
– Költők Világkongresszusa, „Reformkori magyar országgyűlések történeti névtára”
támogatása
– Tájékoztató a táncművészeti kollégium tagságának változásáról
– Tájékoztató az NKA 2009. évben esedékes laptámogatási koncepció előkészítéséről
– Tájékoztató egy folyóirat-olvasói összetétel vizsgálatáról
2009. június 22
Napirendek:
– Tájékoztató a 2010–2011-es évek eseményeiről
– Bizottság döntése az NKA-törvény módosításáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Építőművészeti Szakmai
Kollégium pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Fotóművészeti Szakmai Kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Pécs 2010. pályázat módosítása – Az 5. Moveast Nemzetközi Filmfesztivál Pécsett
– NKA-hoz visszautalt pénzösszegek központosítása
– Kiemelt Kulturális Programok kollégium meghívásos keretének növelése; Az Országos
Széchényi Könyvtár gyűjteménygyarapítási pályázata (Múzeumi Szakmai Kollégium
megállított döntése), továbbá a Hagyományok Háza által elnyert Norvég Alapból történő
támogatás önrészéhez, valamint a RevizorOnline II. félévi támogatására.
– Az NKA Igazgatóságának 2010. évi működéséhez szükséges NKA-támogatás
megállapítása
– Tájékoztató az NKA-bevételének alakulásáról
– Tájékoztató az 2010. évi folyóirat-támogatásról
– Tájékoztató az NKA Állami Számvevőszéki vizsgálatáról
2009. július 21.
Napirendek:
– Az NKA Bizottsága által a 44/2009 (VI.22.) számú határozatával központosított pénzek
felosztása
– Az NKA 2010. évi bevételének és az NKA Igazgatóságának 2010. évi működéséhez
szükséges NKA-támogatás megállapítása
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– Keretfelhasználás
– Retkes Attila, az SZDSZ elnöke és az NKA-támogatás – sajtópolémia, ÉS cikke és
Radnóti Sándor válasza
– Márai-program előkészítő anyag
– 2010–2011-es évek „A Felemelő Század” programsorozat előkészítése
– Egyéb igazgatósági tájékoztatók
2009. szeptember 14.
Napirendek:
– A 2009. évi központosított maradvány pénzek kérdése
– Múzeumi és Fotóművészeti kollégium számára visszautalt összegek sorsa
– Zenei kollégium címzett támogatása
– Cirkusz-színházi pályázatok NKA támogatása
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Iparművészeti szakmai kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Az NKA tv végrehajtási rendeletének módosítása
– Az NKA által három évre vállalható támogatások rendszere
– Az NKA 2009. évi kommunikációs munka beszámolója, 2010. évi tervek
– Teljesítmény-követelmények megjelenítése a pályázati felhívásokban
– Tájékoztató a 2010. évi prioritásokról
– Folyamatban lévő ellenőrzések az NKA Igazgatóságánál
2009. november 2.
Napirendek:
– Tájékoztató a „könyvek megsemmisítése” témakörében
– Az NKA bevételeinek alakulása
– Márai program ismertetése
– NKA 2010. évi bevételi felosztása, prioritások meghatározása
– NKA Biz. 49/2009 (VII.21.) számú határozat módosítása – kötelezettség vállalás
mértékének módosítása
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Építőművészeti szakmai kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Az NKA 2010. évi első félévi pályázati naptár
– Szépirodalmi kollégium kérése
– Zenei szakmai kollégium keretátcsoportosítási kérése
– Könyvtári és Szépirodalmi kollégium közös laptámogatási koncepciója
– Pécsi Tavaszi Fesztivál 2010 támogatása
– Kollégiumi tisztújítás – vezetői mandátumok, tagsági mandátumok meghosszabbítása
– Az NKA törvénye végrehajtási rendeletének módosítása
– Az NKA 2010. évi ellenőrzési koncepciója
– Tájékoztató az NKA nemzeti és etnikai kisebbségi kollégium létrehozásáról
2009. november 23.
Napirendek:
– Tájékoztató a 2009. évi tisztújításról
– Az NKA bevételeinek alakulása
– Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról
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–
–
–
–

Márai-program
Az NKA kollégiumi felügyeleti rendszere
Az NKA törvényének 9.§ 1-3 bekezdésben foglalt arányok meghatározása
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Építőművészeti szakmai kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Az NKA 2010. kollégiumi kereteinek meghatározása
– Tájékoztató a Pécsi regionális fejlesztési pályázatról
2009. december 14.
Napirendek:
– Képzőművészeti kollégium címzett támogatásának átcsoportosítása
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári szakmai kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Építőművészeti szakmai kollégium
pályázatainak támogatásáról
– Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Iparművészeti szakmai kollégium
október 27-i és december4-i pályázatainak támogatásáról
– Márai program
– NKA 2010. évi kollégiumi keretek meghatározása
– Pécs – regionális pályázatok
– „A Felemelő század” és más címzett támogatások kérdése
– Tájékoztató a kollégiumi tagságok év végi változásáról
– A Nemzeti Kulturális Alap Elnökének mandátuma
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3. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság a 2009. év során tizenegy rendes ülést tartott, rendkívüli ülés megtartására nem
került sor. A viszonylag rendszeres találkozás miatt írásbeli szavazás útján történő döntésre
így csak két alkalommal volt szükség az év folyamán.
A szakmai kollégiumok vezetőivel a Bizottság az év folyamán többször tartott közös
megbeszélést – melynek keretében a tagok közös eszmecserét folytattak több témában, s
megismerhették az egyes kollégiumok kereteit, valamint a Bizottság annak felhasználására
vonatkozó javaslatait, fő irányelveit is.
Fentieken túl a kollégiumok vezetői és tagjai tájékoztatást kaptak a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló törvény, a bevételének alapját jelentő kulturális járulék eltörléséről, az új
bevételi forrásról; valamint a 2010–2011-es évekre „A Felemelő Század” címmel kiemelt
programsorozatként előkészülő támogatási terveiről és a Márai Program előkészítéséről.
A Bizottság ülésein a következő határozatok születtek:
2009. január 26.
1/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a kulturálisjárulék-bevétel változásának tárgyában egyhangúlag az alábbiakról
döntött:
1. Az NKA Bizottsága – módosítva korábbi döntését – az Országgyűlés által
elfogadott bevételi előirányzat 8,7 milliárd forint összegét tekinti alapösszegnek a
belső keretek meghatározásánál.
2. A Bizottság a pályázati alap felosztását az alábbiakban határozza meg:
- Pályázati alap keret
7753 millió Ft
- tartalék (a kult. járulékbevétel bizonytalansága miatt)
150 millió Ft
- támogatásra felhasználható összeg
7 603 millió Ft
ebből - miniszteri keret (25%)
1 900 millió Ft
- kollégiumi keret
5 703 millió Ft
- szakmai kollégiumok címzett kerete
1 300 millió Ft
- szakmai kollégiumok szabad kerete
4 403
3. A Bizottság a korábbi – novemberi és decemberi – ülésein eldöntött címzett- és
céltámogatási kereteit az alábbiakkal egészíti ki:
Pécs Kulturális Főváros 2009. évi II. félévi programok
+80 millió Ft
(Kiemelt Kult. Pr.)
A Bizottság egyéb, korábban halasztottként jelölt témákra jelenleg, források hiánya miatt nem
tud címzett támogatást biztosítani:
2/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok címzett támogatásánál az
alábbiakkal egészíti ki a korábbi döntését:
Alkotói támogatás (MASZRE helyett)
Szépirodalom
5 millió Ft
Alkotói támogatás (MASZRE helyett)
Ismeretterjesztés
5 millió Ft
Folyóirat-támogatás kiegészítés
Könyvtár
25 millió Ft
Könyvszakmai nagyrendezvények
Szépirodalom
10 millió Ft
Vándor- és nagykiállítás
Múzeum
5 millió Ft
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3/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok szabad kereteit az általa tárgyalt
előterjesztés alapján határozza meg. (1. számú melléklet)
4/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai kollégium számára a 2009.
évre 80 millió Ft-os visszatérítendő támogatási célkeretet határoz meg.
5/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, az NKA Bizottságának 2009. évi munkatervét – a
javaslatok átvezetésével – Miniszter úr számára elfogadásra javasolja. (2. számú melléklet)
6/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két pályázata (azonosító számuk: 2401/93
és 2401/97) esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 6 plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
7/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti szakmai kollégium által eljuttatott egy pályázat (azonosító száma: 1801/88)
esetében 6 plusz egy igen és egy nem szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
8/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott 1701/0094 azonosítószámú pályázatot 6
plusz egy igen és egy nem szavazattal 1 000 000 Ft-tal támogatja.
9/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészeti kollégium 2008. december 10i, 1603/313, 166/4900, 1606/4001, 1606/4909 számú pályázatokról szóló döntését – a
pályázati felhívásban megfogalmazott feltételektől való eltérés-, és ezzel az esélyegyenlőség
nem biztosítása miatt – nem támogatja, a pályázatok érvénytelenek.
10/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészeti kollégium 2008. évi
Arts&Business címzett támogatási keretének maradványát
a 2009. évi nemzetközi
kiállításokon való megjelenés tárgyában kiírt pályázat döntési keretéhez helyezi át.
11/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és környezetkultúra
kollégium 2009. január 12-i folyóirat döntésének 2501/1313 és 2501/1322-as azonosító
számú pályázatokról szóló döntést – mivel azok nem felelnek meg a pályázati felhívásban
foglaltaknak, valamint nincsenek összhangban az NKA törvényében megfogalmazott célokkal
– érvénytelennek minősíti.
12/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött
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A Bizottság – az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – az NKA-ra vonatkozó
törvény 9. §-ának 1-3 bekezdését az alábbiakban konkretizálja:
A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok
- a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá
- a meghívásos pályázatokra (ebbe nem tartoznak bele a Bizottság által a kollégiumokhoz
rendelt Pécs 2010 felvezető programjaihoz kapcsolódó 2008. évi programok keretei),
valamint
- egyedi döntésekre
a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést (e rendelkezés nem
vonatkozik a Kiemelt Kulturális Programok kollégiumra).
Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság
által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított konkrét cél, vagy címzett
feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre
felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló
egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege
A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a
Bizottság elnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a
Miniszter elé vinni.
13/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA elnöki keretének 2009. évi mértékét
Miniszter úrnak 12 millió forintban javasolja meghatározni.
14/2009. (I. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok szakmai beszámolóinak
szempontrendszerét – a napirendi pont tárgyalásakor tett javaslatok figyelembevételével – az
előterjesztés szerint határozza meg.
A kollégiumok beszámolóinak elkészítését ez alapján folyó év február 20-ig kéri.

2009. február 23.
15/2009. (II. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai kollégium kérését elfogadva
a kollégium szabad keretéből, a „nagy kiállításokra” a kollégium által elkülönített 50 millió
forintot céltámogatásnak minősíti; továbbá a korábban az MTI fotóarchívumának
digitalizálásra rendelt 10 millió forintos céltámogatást – a 2009. évi tartalékkeret terhére –
címzett támogatási formára módosítja.
16/2009. (II. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi szakmai kollégium kérését nem
fogadja el, az úgynevezett „kiadói program” pályázati kiírását a kollégiumnak a
rendelkezésére álló szabad keretéből kell lebonyolítania.
17/2009. (II. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
szakmai kollégium által eljuttatott egy program esetében 6 plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
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2009. március 23.
18/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag – a javaslat szerinti szerkesztéssel – elfogadta a Bizottság 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót.
19/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a NKA szakmai és ideiglenes kollégiumainak 2008. évi szakmai beszámolóját – a
Táncművészeti Szakmai Kollégium kivételével – egyhangúlag elfogadta.
20/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a NKA Bizottsági szakértői csoport 2008. évi szakmai beszámolóját, és 2009. évi
munkatervét egyhangúlag elfogadta.
21/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Programok kollégium
Nemzetközi támogatások 50 millió forintos címzett támogatási keretéhez – a 2009. évi
tartalék keret terhére – további 40 millió forintot csoportosít át.
Jelen döntés eredményeként a kollégium „nemzetközi támogatások címzett kerete 90 millió
forintra emelkedik, az NKA tartalékkerete 100 millió forintra csökken.
22/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fotóművészeti kollégiumnál – a kollégium
kérésének megfelelően – a Kálvin-év programjainak támogatására 2 millió forint
céltámogatási keretet határoz meg.
23/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – hozzájárulva a két érintett kollégium kéréséhez
– engedélyezi a Fotóművészeti és Képzőművészeti kollégiumok keretéből 5-5 millió Ft
terhére közös múzeumpedagógiai pályázat meghirdetését.
A pályázatot – a Képzőművészeti kollégium szakmai bevonásával – a Fotóművészeti
kollégium bonyolítja le.
24/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – miniszter úrral egyetértésben meghatározott –
címzett és céltámogatási pénzkeretek terhére csak nyílt, vagy meghívásos pályázati felhívás
alapján lehet pályázni.
25/2009. (III. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy, hogy vis major helyzetekben hozzájárul ahhoz a
tárgyévi lapok megjelenésének a száma eltérhet a vonatkozó bizottsági határozatban
megfogalmazott irányelvektől. Fenti problémákról a Bizottság esetenként dönt. A Bizottság a
Pergő Képek kérését elfogadja, a 2008. évi 4 db lapszám 2009. március 31-ig teljesíthető.
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2009. április 27.
26/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás mellett 7 plusz 1 szavazattal úgy döntött, hogy „Nemzeti és
Etnikai Kisebbségek kultúrája” címen új, ideiglenes kollégium létrehozását javasolja
miniszter úr számára. A kollégium kerete – az NKA 2009. évi tartalék kerete terhére – 100
millió Ft. A kollégium tagjainak díjazása az alapító okirat szerint történik: a kollégium kerete
terhére a tagok költségtérítésre jogosultak, tiszteletdíjra nem. A kollégiumi delegálási
eljárásának lebonyolítására a Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatot javasolja
felkérni.
27/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság által az NKA
működéséről készített összefoglaló beszámolót.
28/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság a NKA Táncművészeti kollégiumának javított 2008. évi szakmai beszámolóját
egyhangúlag elfogadta.
29/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás mellett 8 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai
kollégium kérésének megfelelően a Magyar Távirati Iroda Zrt. Fotóarchívumának nyílt,
kereshető adatbázisába történő digitalizálására a 2010 és 2011. évre 15-15 millió forint
címzett támogatást biztosít.
30/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott tizenkilenc program esetében egy nem
szavazat mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét az alábbi pályázatok esetében elfogadta: 1704/0481, 1706/1971,
1706/1975.
A kollégium által a Bizottsághoz küldött további tizenhat pályázatot a Bizottság halasztott
státuszba helyezte, azokról májusi ülésén dönt.
31/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Képzőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott nyolc program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
32/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Táncművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
33/2009. (IV. 27.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az EU Kultúra Programja, a Norvég Alap, a
Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 4.3. prioritási pályázatok
magyar „nyertesei” önrészének támogatására a Kiemelt Kulturális Programok kollégium
2010. évi kereténél 50M Ft-os úgynevezett „nemzetközi együttműködések” címzett
támogatást biztosít.
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2009. május 26.
35/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott, áprilisi ülésén halasztott státuszba helyezett
tizenöt program esetében egy nem szavazat mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium
által javasolt támogatási szándék tényét és összegét elfogadta.
A 1712/0411-es pályázat esetében a Bizottság – azonos szavazati arány mellett – 10 millió
Forint támogatást ítélt meg.
36/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Könyvtári szakmai kollégium által eljuttatott három program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által a 2107/0020 és
2107/0021-es pályázatok esetében a javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét
elfogadta; a 2107/0022-es pályázatott elutasította.
37/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
38/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy , az NKA szakmai kollégiumainak „felügyeleti”
rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:
Bagáriné Viszket Katalin
Gács Anna
Hegedűs D. Géza
Kiss János
Koncz Erika
Meggyesi Tamás
Nagy Bálint
Radnóti Sándor
Ramháb Mária
Szakács László.

Közművelődési Szakmai Kollégium
Népművészeti Szakmai Kollégium
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Színházi Szakmai Kollégium
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Múzeumi Szakmai Kollégium
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Zenei Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma
Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Mozgókép Szakmai Kollégium

39/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Önkormányzati Minisztériummal közös
turisztikai célú pályázatok lebonyolítására az NKA 2010. évi kerete terhére – a 2008.
december 9-i megállapodáson túl, az ÖM-mel azonos nagyságrendű összeget – további 200
millió Ft-ot biztosít.
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A turisztikai célú pályázat keretösszege így 2010-ben összesen 600 millió Ft.
Az együttműködési megállapodást az NKA Igazgatósága készíti elő.
40/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-hoz 2009. május 27-e után különböző
okok miatt visszaérkezett pénzösszegeket központosítja; a keret felosztásáról később dönt.
41/2009. (V. 26.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-hoz visszaérkezett pénzösszegek terhére
a Szépirodalmi kollégium kereténél 2 millió Forint címzett támogatást biztosít a Költők
Világkongresszusa Parnasszus Egyesület által szervezett Költők Világkongresszusa számára.
Szintén a visszaérkezett pénzösszegek terhére az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
kollégiumon keresztül 1,6 millió forint címzett támogatást biztosít az Argumentum Kiadó és
Nyomda által kiadásra kerülő „A reformkori magyar országgyűlések történeti névtára (18251848)” című kiadvány megjelentetésére.
A pályázatokat meghívásos formában kell lebonyolítani.
2009. június 22.
42/2009. (VI. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
43/2009. (VI. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
44/2009. (VI. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy minden megszüntetett, félbeszakított pályázati
pénzösszeget, tovább minden visszautalt pályázati összeget, pénzmaradványt – 2009. január
1-jéig visszamenően – központi tartalékba helyez.
Fenti rendelkezés alól kivételt képez a miniszteri keret, valamint a Kiemelt Kulturális
Programok Kollégiumnál a Pécs 2010-es program 2009. II félévi 80 millió Ft-os támogatás.
Az így létrejövő tartalék keretről a Bizottság később dönt.
(Ezzel a döntéssel a Bizottság a 40/2009. (V.26) számú határozatát hatályon kívül helyezte).
45/2009. (VI. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a visszautalt pénzek központosított keretének
terhére az alábbi címzett támogatásokat rendeli:
Kiemelt Kulturális Programok kollégium:
Hagyományok háza
Norvég Alapnál nyertes pályázat önrészére
Budapesti Fesztiválközpont Kht. Revizoronlie 2009. II félévi működésére
Könyvtári kollégium
Országos Széchényi Könyvtár
Skultéty Csaba gyűjteményének
megvásárlására

17 millió Ft
7 millió Ft
3 millió Ft
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46/2009. (VI. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága működésére az Alap 2010.
évi költségvetésében 853 millió Ft-ot hagy jóvá.
2009. július 21.
47/2009. (VII. 21.) sz. határozat:
A Bizottság az általa hozott44/2009 (VI.22.) számú határozatával központosított pénzeket az
általa tárgyalt előterjesztés értelmében – 2 tartózkodás és 8 igen szavazat mellett – az alábbiak
szerint osztja fel:
Építőművészet
Fotóművészet

Régi-Új Magyar
Építőművészet
Magyar Távirati Iroda

Ismeretterjesztés

Korona Kiadó

Kiemelt Kult. Pr.
Múzeum

Berlini Magyar Intézet
(CHB)
BTM - Fővárosi Képtár

Szépirodalom

Petőfi Irodalmi Múzeum
Noran Kiadó- Kőrösi P.
József
Kossuth Könyvkiadó Zrt.

Színház

Thália Színház Kht.

Zene

Klassz Zenei Iroda
Budapesti Fesztiválzenekar

Összesen

Kulturális Örökségnapok –
őszi-téli számok
Emlékmű fotók feltárása,
kiadása
1848-49 Arad, a magyar
Golgota városa - album
Német egység a Balatonnál

4 M Ft
3 M Ft
2,5 M Ft
6 M Ft

Forradalmi dekadencia
1,6 M Ft
(kiállítás)
Eaton Darr stófáiból- Radnóti - Parti
Nagy – Banga
Gion Nándor ifjúsági regények, Sinkó
Ervin: Optimisták
Elie Wiesel, Fejtő Ferenc
hangoskönyvek
összesen:
6 M Ft
Post-POSZT
Vidéki Színházak találkozója
Határontúli Színházak
találkozója
összesen:
4 M Ft
Emlékév előkészítés
2 M Ft
Krasa: Brundibár
2,5 M Ft
gyerekopera, iskolás program
31,6 M Ft

48/2009. (VII. 21.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – 46/2009 (VI.22.) számú határozatát módosítva
– az NKA 2010. évi költségvetésében a Szerencsejáték Zrt. ötöslottó játékadója bevételének
tervszámát 10 milliárd Ft összegben határozza meg; az NKA Igazgatósága működésére pedig
az Alap 2010. évi költségvetésében 900 millió Ft-ot hagy jóvá.
49/2009. (VII. 21.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok, a 2010. évre eddig vállalt
kötelezettségek fennmaradó 1 383 millió forintos keret alapján a 2010. évi pénzkeretük
terhére még ebben az évben még az alábbi célokra hozhatnak döntést:
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- Valamennyi kollégium folyóirat-támogatása összesen
700 millió Ft
- Kiemelt Kulturális Programok
550 millió Ft
ebből: ÖM turisztikai pályázatok 2010
500 millió Ft
Nemzetközi együttműködés önrésze
50 millió Ft
- Múzeum:
MTI fotóarchívumának feldolgozása
15 millió Ft
- Évadban működő művészeti kollégiumok pályázatai
75 millió Ft
ebből: színház: 35 millió Ft, tánc: 40 millió Ft
- Szükség szerint később meghatározott célokra fennmaradó, a
43 millió Ft
2010. évre kötelezettséggel terhelhető fennmaradó összeg
2009. szeptember 14.
51/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 44/2009 (VI.22.) számú határozatát módosítva, a
2009. szeptember 15-e után a bármilyen okból megszüntetett, félbeszakított pályázati
pénzösszegeket, tovább minden visszautalt pályázati összeget, pénzmaradványt nem
központosít, hanem azok automatikusan visszakerülnek az érintett kollégiumok kereteibe
52/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi kollégium 2313/93 és a
Fotóművészeti Kollégium 1813/146-os pályázati azonosítójú támogatások után visszautalt
összegeket a fent nevezett két kollégium keretéhez helyezi vissza.
53/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a 47/2009. (VII.21.) számú döntését módosítva
– a Klassz Zenei Iroda az „Emlékévek előkészítése” címzett támogatás helyett a „Zene
világnapja 2009” programra fordíthatja a már megítélt 2 000 000 Ft-os címzett támogatási
összeget.
54/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
55/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Igazgatóság által készített végrehajtási rendelet
módosítását azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy – a miniszter általi kinevezési hatáskör
csorbítatlansága érdekében – a delegált tag tagsági mandátumának utolsó évében történő
kollégiumi vezetői kinevezéskor a tag tagsági mandátuma automatikusan, a delegáló szervezet
véleményének kikérése nélkül, a vezetői mandátum lejártának idejéig meghosszabbodik.
Fenti rendelkezéshez az Igazgatóság készítsen szövegszerű javaslatot, melyről a Bizottság
későbbiekben szavazni tud.
56/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az állandó szakmai kollégiumoknak a következő
három évre történő kötelezettségvállalását kísérleti jelleggel, próbaképpen csak a
Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívásban megjelölt körére engedélyezi; csak és
kizárólag hazai kiadású, előre meghatározott, évente legfeljebb 15 lap esetében, összesen
maximum 120 millió Ft erejéig.
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57/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA kommunikációjának tárgyában kelt előterjesztés alapján egyhangúlag az
alábbiakról döntött:
- az NKA 2009. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta;
- felkéri a bizottsági szakértőt a tanácsadási, pr-, szakértői és szervezési feladatokra
vonatkozó beszerzési eljárás kommunikációs szakmai előkészítő anyagának
kidolgozására és az Igazgatóság részére 2009. október 2-ig történő átadására, valamint
felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy a 2010. évi kommunikáció programjairól
döntsön (a Bizottság utólagos tájékoztatása mellett);
- 2010. évi kommunikációhoz javasolt költségkeretet bruttó 120 M Ft-ban határozza
meg;
- a 2010-es év javasolt kommunikációs alapköveit és a költségvetés javasolt felosztását
elfogadja
- az elfogadott keretfeltételek alapján felkéri az Igazgatóságot a szükséges beszerzési
eljárások előkészítésére és lebonyolítására;
- a Bizottság által kiemelt prioritásként kezelt néhány nagy program támogatási
szerződéseiben a támogatás részeként kerüljön meghatározásra a program
kommunikációjára fordítandó támogatás; ezt a kommunikációt a támogatott
szervezetek a központi kommunikációval összehangolva valósíthatják meg.
58/2009. (IX. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az Igazgatóságot, hogy valamennyi
Kollégiumot – az úgynevezett altéma-lista egyidejű megküldésével – értesítse és 2009.
október 15-i elkészítési határidővel kérje fel a számszerűsíthető teljesítménymutatók
kialakítására.
A Bizottság ugyanakkor felkéri az Igazgatóságot, hogy a fentieknek megfelelően készítse el a
pályázati felhívás mintatípusát.
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2009. november 2.
59/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság a NKA 2010. évi kollégiumi támogatási prioritásait egyhangú döntéssel az
alábbiak szerint határozta meg:
I. csoport – címzett támogatások (korábbi döntés alapján)
A téma megnevezése

Kollégium

Turisztikai pályázatok
Nemzetközi együttműködés
MTI fényképarchívum digitalizálás előkészítés
Nemzeti és etnikai kisebbségi kollégium
Összesen

Kiemelt Kulturális Programok
Kiemelt Kulturális Programok
Múzeumi
Nemzeti és Etnikai Kisebbség

millió
Ft
300
50
15
100
465

II. csoport – címzett támogatások (új döntések)
A téma megnevezése
Nemzetközi együttműködés (pótlás)
„Revizor” program
„Összefogás”, Internet Fiesta, BV áll.gyarap.
Folyóirat (2010. évi előfizetés)
Kortárs galériák nk-i vásárokon való részvétel
Összesen

Kollégium
Kiemelt Kulturális Programok
Kiemelt Kulturális Programok
Könyvtár
Könyvtár
Képzőművészeti

millió
Ft
50
20
40
85
30
225

III. csoport – NKA fő kiemelt programjainak címzett támogatása (új döntések)
A téma megnevezése

millió
Ft
800
715

Kollégium

Márai Program
később kijelölve
A Felemelő század
Nagy kiállítások, vándorkiállítás Múzeum
Zenei programok (Erkel, Mahler) Zene
Ismeretterjesztés és
Széchenyi év
Környezetkultúra
Színházi programok Színház
Építőművészet Építőművészet
Közművelődés Közművelődés
Műemlékvédelem Műemlék és Régészet
Táncművészet (Együttélés pl.) Tánc
Könyvtár,
Tartalék Népművészet,
Szépirodalom
Összesen

350
150
30
40
30
15
50
30
20
1 515
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60/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság a NKA 2010. évi bevételeinek felosztását az alábbiakban határozta meg:
Megnevezés
NKA játékadó bevétel
NKA Működési költség
NKA Kommunikáció
Tartalék keret
Szétosztható keret
Miniszeri keret
Pályázati keretek
I. címzett támogatási keret
II. címzett támogatási keret
III. címzett támogatási keret
Kollégiumok szabad kerete

millió Ft
10 000
900
120
400
8 580
2 145
6 435
465
225
1 515
4 230

61/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 49/2009. számú Bizottsági határozatát az
előterjesztésben foglalt szerint módosítja.
62/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadja.
63/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumi pályázati naptárát az
Igazgatóság előterjesztésének megfelelően határozza meg.
64/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 47/2009 (VII.21) számú döntéssel a
Szépirodalmi kollégium számára biztosított 6 millió Ft címzett támogatásból a meg nem ítélt
Eaton Darr strófáira fordítandó, de fel nem használt összeget a kulturálisjárulék-bevétel kiesés
fedezetére fordítja (központosítva).
65/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a Zenei kollégium kérése alapján – a Bartók Új
Sorozat 2009. évi 40 millió forintos címzett támogatási keretéből 5 millió forintot a zenei
kollégium egyedi lebonyolítású pályázati keretéhez csoportosít át.
66/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a két érintett kollégium kérése alapján – az
NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium idei évi keretéből 4,5 millió forintot csoportosít át a
Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz, a Könyvhét, a Műút és az Új könyvpiac című lapok
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. általi beszerzésére, valamint hazai városi könyvtárakba való
eljuttatására.
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67/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 68/2008 (IX.18.) számú határozatában a
Kiemelt Kulturális Programok kollégium számára a Pécs Kulturális Főváros felvezető éveinek
támogatására fordítandó 200 millió Ft-os keretösszegből 20 millió forint értékben a Pécsi
Kulturális Központ számára a fent említett kollégium a 2010-es Pécsi Tavaszi Fesztivál
támogatására meghívásos pályázatot írjon ki.
68/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumok vezető
személyeinek kinevezésére, vezetői illetve tagsági megbízások hosszabbítására az általa
tárgyalt előterjesztés alapján kíván javaslatot tenni Miniszter úrnak.
69/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság az előterjesztésben foglalt végrehajtási rendelet módosításának tervezetét
egyhangúlag elfogadta, s egyben felhatalmazta az NKA Igazgatóságát, hogy a végrehajtási
rendelet hatálybaléptetéséhez szükséges – de még nem ismert – dátumokat, a Bizottság
utólagos tájékoztatása mellett határozza meg.
70/2009. (XI. 2.) sz. határozat:
A Bizottság az NKAI 2010. évi ellenőrzési tervkoncepciót egyhangúlag tudomásul vette.
2009. november 23.
71/2009. (XI. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a Márai Programmal kapcsolatban a 1. számú melléklet szerint döntött.
2009. december 14.
74/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
szakmai kollégium által eljuttatott három program esetében 7 plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
75/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott három program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
76/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán október 27-i és december 4-i
ülésén határozatképtelenné vált Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott összesen
nyolc program esetében 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
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77/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság a Márai-programmal kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakról döntött:
- a Márai-program forrása: NKA 2010. évi kerete terhére 800 millió Ft, 2011. évi keretre
200 millió Ft;
- a program lebonyolítója a könyvtári kollégium;
- a Bizottság felkéri a könyvtári kollégiumot, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a
KELLO-val a Program lebonyolításának kidolgozási lehetőségeivel kapcsolatban annak
a tartalmi, költségi, logisztikai és időbeli kérdéseiben;
- január első felére a Könyvtári kollégium hozza létre paritásos elven az ún. szakértői
testületet, a Könyvtári, az Ismeretterjesztés és környezetkultúra, valamint a
szépirodalmi kollégium 3-3 tagjából;
- a szakértői testület dolgozzon ki a pályáztatási/lebonyolításra módra
javaslatot/javaslatokat, melyekről a Bizottság dönteni tud;
- a könyvtári kollégium/testület felkérheti a kiadókat, hogy a testület számára – nem
kötelező alkalmazási jelleggel – küldjék meg javaslataikat (a Márai-program
címlistájára, a Könyvtári kollégium által meghatározott alapelvek alapján).
78/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy
teljesítését kéri a szakmai kollégiumoktól:
Gyűjteményes kiállítás (Megvalósult művek)
Sajtófesztivál
Életmű-kiállítás
Cirkuszművészet
Nemzeti Filmarchívum digitalizálása

a 2010. évben az alábbi céltámogatások
Iparművészet
Ismeretterjesztés
Képzőművészet
Közművelődés
Mozgókép

4 millió Ft
3 millió Ft
8 millió Ft
6 millió Ft
10 millió Ft

79/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú döntéssel a 2010. évi címzett támogatásokat az alábbiak szerint
határozta meg:
Turisztikai pályázatok
Nemzetközi együttműködés
MTI
fényképarchívum
digitaliz.
Előkészítés
Kisebbségi kollégium
Revizor program
Babaolvasó, Internetfiesta, BV
állomány
Folyóirat (2010-es előfizetés)
Kortárs galériák nk-i vásárokon való
részvétele
Márai Program
Felemelő század
Nagy kiállítások, vándor kiáll.
Zenei programok (Erkel, Mahler)
Színházi programok
Építőművészet
Széchenyi év
Közművelődési programok
Műemlékvédelem
Táncművészeti programok
Tartalék
Összesen:

Kiemelt Kult. Programok
Kiemelt Kult. Programok
Múzeumi

300 millió
100 millió
15 millió

Kisebbségi Kollégium
Kiemelt Kult. Programok
Könyvtár

100 millió
20 millió
40 millió

Könyvtár
Képzőművészeti
Könyvtár
Múzeum
Zene
Színház
Építő
Ismeretterjesztés
Közművelődés
Műemlék és régészet
Tánc
Szépirod, Kvt, Népműv

85 millió
30 millió
800 millió
715 millió
350 millió
150 millió
40 millió
30 millió
30 millió
15 millió
50 millió
30 millió
20 millió
2.205 millió
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80/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú döntéssel a 2010. évi kollégium kereteit az általa tárgyalt előterjesztést
elfogadva határozta meg.
81/2009. (XII. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egy összeférhetetlenség mellett egy igen és hét nem szavazattal a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség regionális pályázatához kapcsolódó NKA-pályázatot –
forráshiány miatt – nem támogatja.

4. A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság rendes ülései közötti időkben, amennyiben szükséges volt, írásbeli szavazást
tartott.
Az ezen a módon született döntések a következők voltak:
2009. május 7.
34/2009. (V.7.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Táncművészeti szakmai
kollégium vezetésére Kenesei Edina kollégiumi tagot javasolja Miniszter úr által felkérni.
2009. augusztus 7.
50/2009. (VIII.7.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egy ellen- és hét igen szavazattal úgy döntött, az Nemzeti Kulturális Alapról
szóló törvény 9.§ 1-3 bekezdése értelmében a kollégiumok 2009-ben a számukra
megállapított éves pénzkeretük 15%-át fordíthatják egyedi és 15%-át meghívásos pályázatok
támogatására.
2009. december 7.
72/2009. (XII.7.) határozat:
A Bizottság az NKA szakmai kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét egyhangú szavazással
az alábbiak szerint határozza meg:
Fitz Péter
Gács Anna
Hegedűs D. Géza
Kiss János
Koncz Erika
Kozma Károly
Meggyesi Tamás
Nagy Bálint
Ramháb Mária
Rózsa Edit

Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Színházi Szakmai Kollégium
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Múzeumi Szakmai Kollégium
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Mozgókép Szakmai Kollégium
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Zenei Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Közművelődési Szakmai Kollégium
Népművészeti Szakmai Kollégium
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73/2009. (XII.7.) határozat:
A Bizottság – az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – az NKA-ra vonatkozó
törvény 9. §-ának 1-3 bekezdését az alábbiakban konkretizálja:
A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok
- a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá
- a meghívásos pályázatokra, valamint
- egyedi döntésekre
a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg
megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott
kollégium számára kötelezettségként megállapított konkrét cél, vagy címzett feladatok
többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható
pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi
kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.
A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a
Bizottság elnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság-, illetve a
Miniszter elé vinni.
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71/2009 (XI.23.) számú határozat:
A Bizottság a Márai Programmal kapcsolatban egyhangúlag az alábbiak szerint
döntött:
2010. évi prioritások
 A 2010-es évben a klasszikus és kortárs szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági művek,
a tudományos és szakkönyvek, valamint az ismeretterjesztő kiadványok és
kézikönyvek élveznek prioritást, különös tekintettel az NKA által már támogatott
könyvekre.
 A pályázati listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági könyvek 40%-kal, a többi
ágazat könyvei 60%-kal szerepelnek.
 A Márai-program keretén belül a papíralapú könyvek mellett hangoskönyvekkel is
lehet pályázni, ezek aránya azonban nem haladhatja meg a listán szereplő művek 5%át.
 A Márai-program kedvezményezettjei elsősorban és döntő módon a magyar szerzők
művei, az ajánlati listát véglegesítő testületnek prioritást kell biztosítania a magyar
műveknek, legalább 65-35% arányban.
Döntési jogkör
 A Program feletti döntési jogkört kizárólagosan az NKA gyakorolja.
 Az NKA – pályázati keretek között – évi 1 milliárd forintot biztosít a program
végrehajtására.
 NKA Bizottsága egyes kérdésekben ajánlásokat fogalmazhat meg a grémium számára.
 A Könyvtári kollégium, a Márai-programmal kapcsolatos döntéseinek
meghozatalához ún. szakértői testületet hoz létre, mely a Könyvtári kollégium, az
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, illetve a Szépirodalmi kollégium 3-3 tagjából
áll. Ez a testület állítja össze, a kiadók által nevezett kiadványokból az ajánlati
címlistát – terveink szerint 1000 cím –, amelyről a Bizottság állásfoglalása után a
Könyvtári kollégium dönt.
 A Bizottság, a monitoring rendszer kiépítésével a Könyvtári kollégiumot bízza meg,
csakúgy, mint a lebonyolítás, megvalósulás ütemezésével.
Kiadók köre, kiadványok
 Az NKA Márai-program meghirdetéséért felelős kollégiuma felhívást intéz a kiadók
felé, hogy azok kiadványaikat felterjeszthessék a Márai-listára.
 Az 1000 címből álló listára csak magyarországi bejegyzésű valamint határon túli
magyar kiadók nevezhetik kiadványaikat.
 Az „első” (2010. január) Márai-listára a kiadók csak megjelent könyveiket nevezhetik,
olyanokat, amelyek a megelőző három esztendőben jelentek meg, azaz az első
kiíráskor a 2007. január 1-je és 2009. december 31-e között kiadottakat. A következő
esztendőben, valamint az induló lista frissítésekor (azaz már 2010-ben) ugyanúgy, a
megelőző három év könyvtermésével, illetve az előző lista óta megjelent, vagy
rövidesen megjelentetni kívánt „friss” könyvekkel lehet pályázni.
 A listára csak olyan könyvek kerülhetnek fel, amelyek esetében a kiadói ajánlat
versenyképes áru, de legfeljebb a kiskereskedelmi ár 60 százaléka.
Márai lista
 A Márai-listát az NKA Könyvtári kollégiuma jogosult összeállítani, úgy hogy az a
tervezett szinten 1000 címet tartalmazzon.
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 A kedvezményezett könyvtárak ebből a hozzávetőlegesen 1000 címből választhatnak.
 A listára kerülés lehetőségéről a kiadókat az NKA Könyvtári kollégiuma értesíti
évente háromszor.
 A Nemzeti Kulturális Alap a tankönyvek, egyetemi jegyzeteket, lektűröket, ezoterikus
könyveket, hobbi-könyveket, szórakoztatóipari műveket nem kívánja támogatni a
Márai Program keretében.
Kedvezményezett könyvtárak köre
 A könyvtárak körének megállapítására a Könyvtári Kollégium jogosult, úgy hogy
köteles figyelembe venni a Bizottság állásfoglalását, mely szerint a kedvezményezetti
kör a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő alábbi könyvtárakra terjedjen ki:
- Megyei könyvtárak és Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
20
- Városi könyvtárak
330
- 3000 főnél nagyobb községi könyvtárak
177
- Állami felsőoktatási könyvtárak
11
- Országos szakkönyvtárak
7
- Nyilvános egyházi könyvtárak
19
A Márai Program kiterjed továbbá 15 határon túli magyar kisebbség anyanyelvi
kultúráját ápoló könyvtárra is.
 Az egyes könyvtárakhoz rendelt könyvbeszerzési keretet a könyvtári kollégium
állapítja meg.
Technikai lebonyolító szerepe
 A Bizottság felhatalmazza az NKA Bizottságának elnökét, hogy a Könyvtári
Kollégium vezetőjével a technikai lebonyolítóval kapcsolatos kérdéseket megvitassa,
a lehetőségekről további tárgyalásokat folytasson.
Kommunikáció
 A Márai-programnak egységes arculattal (és arculati elemekkel) kell rendelkeznie; a
Bizottság meghatalmazza az NKA elnökét, hogy az egységes arculati elemekkel
kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, azokról a Bizottság tájékoztatása mellett döntést
hozzon.
 A program keretében megvásárolt könyvek mindegyikébe a könyvtárak kötelesek
beilleszteni egy olyan öntapadó matricát, vagy bélyegzővel felvitt ábrát, amely
tájékoztatja az olvasókat arról, hogy az NKA-támogatásával a Márai Program
keretében került beszerzésre a dokumentum.
 A Márai-programban érintett művek és alkotóik megismertetésére, az író-olvasó
találkozókra, a Szépirodalmi kollégium saját kerete terhére (céltámogatásként) köteles
nyílt pályázatot kiírni.
Egyebek
 Az NKA Bizottsága felkéri a három érintett kollégiumot, hogy – a Nemzeti Kulturális
Alap Igazgatóságának bevonásával – december 20-ig készítsen egy belső eljárási
rendet, amelynek alapján a szakértői testület 2010. január elejétől működhet.
 A szakértői testület tagjai külön juttatásban, költségtérítésben részesülnek.
 A külföldi egyetemeken működő, magyar oktatókat fogadó hungarológiai oktató- és
kutatóműhelyek szakkönyvtárainak (35 db) támogatását a Könyvtári kollégium saját
kerete terhére biztosítsa, meghívásos pályázat formájában.
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5. AZ NKA 2009-TÓL KINEVEZETT TISZTSÉGVISELŐI –
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Az NKA Bizottsága
Fitz Péter, művészettörténész, igazgató – BTM Fővárosi Képtár
Kiss János, igazgató – Győri Balett
Kozma Károly, főtitkár – Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Rózsa Edit, ügyvezető – EUROCOM Kommunikációs Kft (Miskolc)
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Dévényi Tamás, építész
Potzner Ferenc, vezető tervező, KÖZTI Zrt.
Sárosi Dóra, építészmérnök, OKM
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Csengel-Plank Ibolya, muzeológus-történész, KÖH
E. Csorba Csilla, főigazgató – Petőfi Irodalmi Múzeum
Hudra Klára, művészettörténész – OKM
Kaiser Ottó, fotográfus
Szigeti Tamás, képszerkesztő, fotóriporter, Sanoma Budapest Zrt Figyelő Szerkesztőség
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Baráth Hajnal, textilművész, főiskolai tanár – Harsányi János Főiskola
Nagy Judit, gobelintervező művész
Szepes Lászlóné, művelődéstörténész, vezető tanácsos – OKM
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Gábor György, író
Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Boros Géza, művészettörténész, főosztályvezető-helyettes – OKM
Csontó Lajos, képzőművész, főiskolai docens – EKTF, Eger
Varga Éva, szobrászművész
Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Könyvtári Szakmai Kollégium
Keszeiné Barki Katalin, könyvtárigazgató – Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Könyvtára (Szombathely)
Dr. Kührner Éva, könyvtárvezető – Jósa A. Oktató Kórház Könyvtára (Nyíregyháza)
Szabóné Szávay Judit, könyvtár főigazgató – SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár,
Múzeum
Villám Judit, gyűjteményvezető, Országgyűlés Hivatala, Országgyűlés Könyvtár
Közművelődési Szakmai Kollégium
Józsa Katalin, igazgató – Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
Kerekes László, nyugdíjas művelődési szakértő
Kiss Gábor, osztályvezető – Budapesti Művelődési Központ
Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd – Szent István Egyetem Gazdasági Kar (Békéscsaba)
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Nébliné Babik Katalin, közművelődési referens, kulturális csop. vez. – Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi Osztály (Miskolc)
Szakall Judit, népművelő drámatanár
Levéltári Szakmai Kollégium
Dr. Bán Péter, nyugdíjas (Eger)
Dr. Gecsényi Lajos, főigazgató – Magyar Országos Levéltár
Lengvári István, főlevéltáros-történész – PTE Egyetemi Levéltár (Pécs)
Mozgókép Szakmai Kollégium
Bálint Péter, ügyvezető igazgató – VIP-DUNA Nemzetközi Film Kft.
Bakos Edit, ügyvezető igazgató – Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. – Uránia Nemzeti
Filmszínház
Banyár Magdolna, gazdasági főigazgató – Bhaktivendanta Hittudományi Főiskola
Féja Sándor, filmtörténész, filmpszichológus
Kende János, egyetemi tanár – Színház- és Filmművészeti Egyetem
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Bereczky Ibolya, főigazgató-helyettes – Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Mihályfi László, főosztályvezető – OKM
Olajos Csaba, nyugdíjas területi főépítész (Miskolc)
Dr. Zsidi Paula, régész, főigazgató-helyettes – Budapesti Történeti Múzeum
Népművészeti Szakmai Kollégium
Dr. Lelkes Lajos, igazgató – Mezőgazdasági Kiadó
Dr. Ratkó Lujza, etnográfus, főmuzeológus – Jósa András Múzeum (Nyíregyháza)
Dr. Szathmári Ibolya, etnográfus, nyugdíjas múzeumigazgató
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Dr. Budai Katalin, vezető főtanácsos – OKM
Dr. Elek Tibor, főszerkesztő – Békés Megyei Jókai Színház
Péczely Dóra, szerkesztő, irodalomtörténész – Atheneum Kiadó
Szentmártoni János, költő, szerkesztő
Takáts József, irodalomtörténész, kritikus, adjunktus – PTE Bölcsészettudományi Kar (Pécs)
Dr. Thimár Attila, irodalomtörténész, egyetemi docens – PPKE BTK
Vörös István, egyetemi docens – PPKE BTK Cseh Tanszék
Színházi Szakmai Kollégium
Khell Csörsz, építész, vizuális tervező
Marton László, főrendező – Vígszínház
Dr. Tasnádi Csaba, rendező, igazgató – Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza)
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Dr. Fodor Antal, koreográfus, Tudományos Tanács elnöke – Magyar Táncművészeti Főiskola
Kovács Gerzson Péter, táncművész, koreográfus, programvezető – Széll Kulturális Egyesület
Kutszegi Csaba, kritikus, szerkesztő, rovatvezető – Színház folyóirat
Mucsi János, koreográfus, művészeti igazgató – BM Duna Művészegyüttes
Sárközi Gyula, tánckar művészeti vezetője – Madách Színház
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Zenei Szakmai Kollégium
Ásztai Csabáné, igazgató – Teleki-Wattay Művészeti Iskola (Pomáz)
Gerenday Ágnes, zeneművészeti referens, szakmai tanácsadó – OKM
Szakály Ágnes, cimbalomművész
Zsoldos Béla, zeneszerző, docens – Liszt Ferencz Zeneművészeti Egyetem
2009. január 1-jétől öt szakmai kollégiumnak új vezetője van:
Fotó Szakmai Kollégium
Horányi Attila, művészettörténész, esztéta, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Könyvtári Szakmai Kollégium
Venyigéné Makrányi Margit, könyvtárigazgató – II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
(Miskolc)
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Dr. Deme Péter, igazgató – KÖH Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Kenesei Edina, nemzetközi kapcsolatok vezetője, Nemzeti Színház Zrt.
Zenei Szakmai Kollégium
Dr. Boronkay Antal, zenetörténész, ügyvezető igazgató – EMB Zeneműkiadó Kft.
Miniszteri Ideiglenes Kollégium
Vezetője: Dr. Péli Erzsébet főosztályvezető, Koordinációs Közigazgatási Főosztály – OKM
Tagjai: Karlovich Ágnes főosztályvezető, Költségvetési és Közgazdasági Főosztály – OKM
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Művészeti Főosztály – OKM
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6. A BIZOTTSÁGI SZAKÉRTŐ 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A szakértői csoport feladatait az NKA Ügyrendje és az NKA Igazgatóságának SZMSZ-e
szerint látta el. A csoport létszáma 2009-től egy főre módosult.
A szakértői által ellátott tevékenységek a következők szerint csoportosíthatóak:
1. A szakértő alapfeladata a Bizottság és a döntéshozó testületek munkájának
segítése. Ez 2009-ben a következő fő feladatokat jelentette:
- A Bizottság koordinációs munkájához segítség nyújtása, a szakmai kollégiumok
pályáztatási céljainak összehangolása
- Részvétel a kollégiumi „felügyeleti rendszer” kialakításában, feladat ellátásában
- A Bizottsági ülésekkel kapcsolatos egyes előterjesztések elkészítése, előkészítése
- A Bizottság ülésein, majd azt követően a tárgyalandó/tárgyalt napirendi pontokkal
kapcsolatban felmerülő ügyek intézése
- Kapcsolattartás a kollégiumok vezetőivel, tagjaival, titkáraival
- Aktív közreműködés a Kollégiumok számára rendelkezésre álló 2010. évi pályázati
keretek, valamint az NKA 2010. évi költségvetése meghatározásának döntéselőkészítő munkáiban
2. Továbbra is kiemelt feladatok közé tartozott a kutatások, elemzések készítése:
- Az NKA folyóirat-támogatási rendszer nyomon követése, elemzése.
- A vándorgyűlésekkel, szakmai találkozókkal kapcsolatos pályázatok vizsgálata,
elemzése.
- Magyarország kulturális állapota 2009 elnevezésű országos kutatással kapcsolatos
teendők ellátása
- Háttér információk összegyűjtése és elemzése az elnöki tárgyalások segítésére.
- Az NKA kutatások kiadvány sorozat részeként megjelenő kutatási anyag (zenei)
megjelenésének előkészítése
3. A Bizottság kommunikációs stratégiájának megvalósítása terén:
- A 2009. évi kommunikációs terv megvalósításának elősegítése, a 2010. évi terv
kidolgozása
- Az érintett kollégiumok vezetőivel és tagjaival folytatott egyeztető megbeszélések,
kapcsolattartás a kommunikálásra szánt, támogatott produkciók képviselőivel.
- Közreműködés a „KincsTár” elkészítésében.
- A „Nagyítóban” megjelenő kutatási anyagok írása – források felkutatása, koordinálás.
- A 2006-ban útjára indult „NKA Kávéházak” elnevezésű eseménysorozat szervezése
és koordinálása.
- Az NKA valamennyi kollégium tagjának részvételével történő megbeszélések,
találkozók megszervezése, lebonyolítása.
- Az elnöki és a bizottsági külső és belső kommunikáció szervezése és koordinálása.
- A kommunikációs eseményekkel kapcsolatos teendők ellátása – adminisztráció,
dokumentáció, kapcsolattartás, felkészítő anyagok készítése.
- Az NKA 2010. évi tisztújítási ceremóniájának megszervezése és lebonyolítása.
Dr. Harsányi László s.k.,
elnök
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II. AZ NKA ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES
SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK 2009. ÉVI
BESZÁMOLÓI
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A 2009. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK SZEMPONTRENDSZERE
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-e, s ha igen, hogyan az NKA-nak a
korábbinál erőteljesebb kommunikációjából?
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettel kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)?
2.5. A 2009. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és
végrehajtási rendszere?
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
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4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a kulturális
élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati felhívások)? Ha nem, mi
lehetett/volt a hiba?
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
Dr. Harsányi László s.k.,
elnök
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AZ NKA ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK
BESZÁMOLÓI
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ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Wagner Péter
Titkár: Fekete Gabriella
db
Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
3
kötelezettségvállalásai(-)
3/1
Tárgyévet megelőző 1. év
4
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
5
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
6
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7
pályázati felhívás szerint
8
címzett
9
egyedi
10
ÖSSZESEN
11
Ebből céltámogatás
Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
12
kötelezettségvállalásai
12/1 Tárgyévet követő 1.év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
13
össz.
14
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
15
2009. évi keretmaradvány (5-10)
16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből
17
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
18
A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
110 000 000
10 280 470

1
2

-4 200 470
116 080 000
113
69
0
4
73

109 730 000
0
6 350 000
116 080 000

9

48 818 000

9

48 818 000

82

164 898 000
0
0
0
116 080 000

0
0
73
21
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az Építőművészeti Kollégium számára a törvényben megfogalmazott célok
megfelelőek és elégségesek, a pályázóink igényeit a jelenlegi lehetőségek lefedik.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása csak nagyon szűk körben érintette a kollégiumot
(egy rendkívüli folyóirat-támogatás formájában). Tekintettel az építőművészet és
rendezvényeinek sajátosságaira, nem tudtunk a kiemelt nagyrendezvények között
szerepelni (annak ellenére, hogy az általunk többször is javasolt események,
eseménysorozatok a szakma szempontjából nagynak és jelentősnek számítanak – pl.
Tavaszi Építészeti Fesztivál, különböző konferenciák stb.). Saját meghirdetett
kiemelt programunk nem volt, ugyanakkor kiemelt preferenciaként kezeltük – és így
kívánunk tenni a jövőben is –, a hazai kortárs építőművészet eredményeit bemutató
pályázatokat, legyen szó alkotói támogatásról, szakmai kiadványról, hazai vagy
külföldi rendezvényről. Továbbra is fontosnak tartjuk szakmánk minél szélesebb
körben való megismertetését, ezért támogatjuk kiemelten a HAP és az NN Galériák
kiállításait, valamint a FUGA – a Budapesti Építészeti Központ – programjait.
1.3. Saját területünkre vonatkozó speciális problémánk, hogy pályázóink között kevés a
vidéki, ezért fel kívánjuk hívni a vidéki kamarák figyelmét, hogy az építészek között
jobban népszerűsítsék az NKA pályázati lehetőségeit. A szakmai beszámolók
mellékleteként sok színvonalas – elektronikus és nyomtatott – kiadványt kapunk,
ezek „olvasóterem jellegű” hozzáférhetőségének lehetőségét fontolgatjuk.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2008. évi beszámolónkban leírtak sajnos 2009-ben is aktuálisak, sőt a válság, az
építőipart – és ez által folyóirataink és rendezvényeink szponzorait, reklámmegrendelőit – kiemelten érintette. Továbbra is igen lényegesnek tartjuk a szakma
minél intenzívebb megjelenését a médiában. Ezt a törekvésünket sajnos nem mindig
koronázza siker, az igazán színvonalas építészeti műsorok száma csökkent, ám
továbbra is nagyon fontosnak tartjuk ezt a célt. A Magyar Építőművészek
Szövetségének új vezetésével idestova második éve dolgozunk együtt, hiszen céljaik
az NKA – és speciálisan kollégiumunk – céljaival egybeesnek. Nagyon jelentősnek
tartottuk – és tartjuk a továbbiakban is – a hatékony és korszerű, praktikusan
internetes, szakmai megjelenéseket, pl. az Építészfórumot, vagy a folyóiratok
valóban hasznos és interaktív honlapjait. Szeretnénk ösztönözni működő
archívumok megjelenését és a magyar építőművészet múltjának és jelenének
hatékony világhálós feldolgozását, hogy a külföld is tudomást vegyen értékeinkről.
Sajnos, az igazán jó és működő adatbázisok megteremtése és folyamatos
karbantartása, akár csak egy folyóirat archívumának esetében is költséges és
hosszadalmas vállalkozás, amire valószínűleg a mi ösztönzésünk és anyagi
lehetőségeink nem elegendők. Ezt a feladatot csak egy az NKA által központilag
biztosított nagyobb összegű kiemelt támogatási keret segítségével lehetne
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megoldani, folyamatos, többéves munkával. Keressük a feladatot magas szakmai
színvonalon ellátni képes „komoly” pályázót.
Szakterületünkön nem jellemzők más hasonló jellegű intézményi támogatások.
Gyakorlatunkban előfordulnak olyan pályázatok, melyeket részben más kollégiumok
(pl. a műemléki, vagy az iparművészeti) támogatnak, minisztériumi támogatás
elvétve akad, akkor még inkább eseti szponzori támogatások.
Kollégiumunkat az erőteljesebb kommunikáció kevéssé érintette, még a pályázatok
számában sem tapasztalható lényegi növekedés.
2.4. Továbbra sem.
2.5. A 2009. évi pénzkeretet teljes egészében felhasználtuk.
3. Működési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai működésével kapcsolatban nem érzékelünk
különösebb problémát. Az adminisztratív, néha bürokratikus működés az intézmény
jellegéből, a fokozott átláthatóságból, a támadhatatlanság igényéből erednek, ezt el
kell viselnünk, a fontos, hogy a pályázók ebből minél kevesebbet érzékeljenek, ne
vegye el a kedvüket a pályázástól.
3.2. A kollégium és a Bizottság kapcsolattartása elsősorban a kollégiumi vezetők
számára rendezett tájékoztató – a kollégiumhoz „rendelt” bizottsági tag és személyes
beszélgetések révén történik. Az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata jó; a
titkáron keresztül szinte „napi” a kapcsolat, egyéb ügyekben, mint pl. szakmai
ellenőrzések, vagy a döntési folyamat előkészítése, a kollégium mindig partnere az
Igazgatóságnak.
3.3. Az utólagos ellenőrzésről és annak eredményéről az Ellenőrzési Osztály minden
esetben írásban tájékoztatott, a szakmai ellenőrzésben pedig a kollégium kijelölt
tagja működött közre. Az ellenőrzések tapasztalatai szakmai részről általában
megfelelőek. Az ellenőrzést szigorúnak, alaposnak és hatékonynak tartjuk,
változtatást nem javasolunk. A pénzügyi ellenőrzésekről minden esetben
tájékoztatást kaptunk. 2009-ben egy pályázói bejelentés alapján végzett szakmai
ellenőrzés során olyan jelenséggel találkoztunk, mely a Kollégium eddigi működése
során még nem fordult elő, tudniillik, hogy a pályázó könyvkiadó cég a támogatott
kiadványból mindössze 5 példányt állított elő, és a támogatási szerződéssel, mint
maradéktalanul teljesítettel kívánt elszámolni. Ebben az esetben a lehető legnagyobb
szigorral jártunk el, és a hasonló esetek előfordulását a pályázati feltételek
kiegészítésével meg fogjuk akadályozni.
3.4. A pályázati naptárunk roppant egyszerű, évi két alkalommal ülésezünk, az ütemterv
szerint. Igyekszünk a meghívásos és egyedi pályázatokkal kapcsolatos döntéseinket
is ezekre az alkalmakra időzíteni.
3.5. E tekintetben kollégiumunk különösebb problémát nem észlelt, az általunk
támogatott lapok alacsony száma és évek óta közel állandó összetétele pályázó és
kollégium oldaláról többé-kevésbé rutinosan kezelhető megoldásokat eredményez,
ugyanakkor megjegyezni kívánjuk, hogy 2009-ben nagyobb figyelmet fordítottunk a
lapok „kizárólagos NKA-támogatásának” elkerülésére.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye nem mutat nagy változást. A kért és
megítélhető támogatás összegének aránya szintén változatlan. Ez komoly probléma,
elsősorban a nagyobb anyagi ráfordítást igénylő területeken, pl. igényes
nagyrendezvények, kiállítások, médiajelenlét esetében.
A pályázók – és a pályázatok – szakmai színvonala nő, a korábban
színvonaltalannak, vagy stratégiailag nem támogathatónak ítélt pályázók nem
próbálkoznak újra, vagy ami nagyon jó, emelik a saját mércéjüket. Sok a rendszeres
pályázónk, akik számos esetben fontos munkájuk folyamatosságát biztosítják a
támogatásunk segítségével. A színvonal emelkedése sajnos egyúttal egyre több
fájdalmas döntésre kényszerít, egyre több ugyanis azoknak a pályázatoknak a száma,
melyeket kifejezetten pénzhiány miatt és nem szakmai okból kell elutasítanunk.
Ugyanakkor a média-megjelenések színvonala nem minden esetben váltotta be a
reményeinket, és továbbra is késik egy valóban hatékony és nívós állandó
építészetkritikai rovat megjelenése valamely újságban vagy folyóiratban. 2009-ben a
korábbi évekhez viszonyítva kevesebb feszültség keletkezett, mivel a folyóirattámogatás a 2010-i keretet fogja terhelni. A problémák persze ezzel nem szűntek
meg, csupán haladékot kaptak.
4.2. A pályázatok a legtöbb esetben eredményesek, megfelelnek a kiírásban foglaltaknak
és a kollégium célkitűzéseinek. Fontosnak tartjuk és a pályázatok elbírálásánál
figyelembe is vesszük, ha a pályázó – akármilyen forrásból származó – komolyabb
összegű, de legalábbis a kért támogatással arányos önrésszel rendelkezik. Az egyéb
állami források aránya azonban pályázóink esetében nem jelentős.
4.3. A pályázatok legtöbbször igazolják az altémák helyességét, annál is inkább, mert az
általunk kiírt altémák bőséges keretet biztosítanak a pályázók igényeinek és
kreativitásának.



A pályázó előéletét a döntéseknél minden esetben – akár pozitív, akár negatív
tapasztalatok esetében – figyelembe vesszük, előítéletek azonban nem vezetnek.
A kollégiumoknak ismerniük kell a saját szakterületük trendjeit, problémáit. Ezeket a
kiírásoknál (altémáknál) módjukban áll kezelni. A Bizottság szerepét jelenlegi
formájában megfelelőnek és elégségesnek tartjuk.

Wagner Péter DLA-építész s.k.,
az Építőművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
A szakmai kollégium elégedett a támogatások lehetőségének körével, abba minden
elgondolt feladatát sikerült beleillesztenie. Így nem javasoljuk ennek kiterjesztését.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Bizottság által elfogadott cél és címzett témákat minden esetben megtárgyaltuk, és
minden olyan javaslatnak helyt adtunk, amely kifejezetten a fotográfia szakmának,
illetve szakmai közösségének céljait szolgálta. Ilyen volt például a Reformáció
Évével összefüggésben létrehozott és támogatott fotókiállítás a Magyar
Fotográfusok Házában.
A szakmai kollégiumnak számos kiemelt fontosságúként kezelt szakmai
programja volt az elmúlt évben. Ezeket alább sorolom fel, egyúttal jelezve
megvalósulásuk sikerességét is:
2008-ban kétéves programként indítottuk el Gadányi György fotóművész és
gyűjtő világviszonylatban is rendkívüli jelentőségű fotótechnikai
gyűjteményének feldolgozását és archiválását. 2008 és 2009 késő őszén is
meghívtuk a gyűjtőt egy szóbeli beszámolóra, ennek alapján követtük nyomon
a program alakulását. Az első pályázat 2010 márciusában járt le, ennek
szakmai beszámolójára a gyűjtő rövid határidő-módosítási kérelemmel élt,
melyet számára biztosítottunk. Az elmúlt két év alatt mintegy kétezer tárgyat
dokumentált rendkívüli alapossággal; ugyanakkor még legalább háromezer
tárgya hátravan. A gyűjtő – hosszabbítási kérelme okán – egyelőre nem élt a
program meghosszabbításának teljesen jogos és feltétlenül támogatandó
igényével, ám az év második felében feltehetően fog. Ez ugyanakkor a szakmai
kollégium költségvetésének jelenlegi helyzetében (a tavaszi döntést követően
mintegy 800 ezer forintja maradt kollégiumunknak) egyelőre kivitelezhetetlen.
2009-ben a Képzőművészeti Szakmai Kollégiummal közösen pilot
programként indítottuk el a fotóművészeti és kortárs művészeti
múzeumpedagógiai programot, amelyre öt fotográfiát, illetve kortárs
művészetet rendszeresen bemutató intézményt hívtunk meg (Magyar
Fotográfusok Háza, Fotográfiai Múzeum, Műcsarnok, Ludwig Kortárs
Művészeti Múzeum, Miskolc Városi Múzeum). A pályázat keretösszege 10
millió forint volt, amelyet 50-50%-ban adott össze a két kollégium. A pályázat
bonyolítása a Fotóművészeti Szakmai Kollégiumhoz került, elbírálására egy ad
hoc bizottságot állítottunk fel a két szakmai kollégium tagjaiból. Miután a
Fotográfiai Múzeum nem pályázott, összesen négy intézmény között osztottuk
el a rendelkezésre álló összeget. Bár a szakmai beszámolók még nem készültek
el, az informális híradások arról szólnak, hogy a program egy sikeres
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kezdeményezés volt, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a már működő, de
eszközhiányos programok (például a Műcsarnokban) jobb, felkészültebb
helyzetben kerüljenek, illetve a múzeumpedagógiai programmal korábban
nem, vagy csak minimális mértékben rendelkező intézmények (pl. Magyar
Fotográfusok Háza) kipróbálhassák és ennek alapján kialakíthassák saját
programjukat. Meg kell ugyanakkor jegyeznem, hogy számos kritika is érte a
programot: egyrészt exkluzivitását rótták fel (miért csak a fent nevezett
intézmények vehettek részt rajta), másrészt Budapest túlsúlyát, harmadrészt
azt, hogy elsősorban a kortárs művészeti intézményekre fókuszált. E kritikák
jogosak – és természetesen a tavalyi év pilot jellegébe eleve be is voltak
kalkulálva. Az igazi problémát nem is ez jelenti, hanem az, hogy a két
kollégium jelenlegi költségvetési helyzetében a program – minden érdeme
ellenére – finanszírozhatatlan, és ezért folytatásáról le kellett mondanunk.
Három fotótörténettel kapcsolatos kiemelt programunk volt/indult 2009-ben.
Az egyik egy eleve több évre tervezett fotótörténeti alapkutatás, amelynek
célja, hogy két-három éven belül megjelenhessen egy filológiailag megbízható,
szemléletmódjában pedig korszerű történeti feldolgozás a magyar fotográfiáról.
A kutatást a szakma három jeles kutatója, illetve három fontos intézménye
irányítja (Albertini Béla – Kaposvári Egyetem, Művészeti Főiskolai Kar,
Fotográfia Szak; Baki Péter – Magyar Fotográfiai Múzeum; Beke László –
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet), számos további hazai kutatót, illetve
intézményt – legelsősorban is a Fotótörténeti Társaságot – bevonva. Ez a
kutatás mindenképpen mérföldkő a magyar fotográfiatörténet történetében:
soha korábban ilyen jellegű átfogó alapkutatást nem végeztek hazánkban. E
kutatást eddig kicsivel kevesebb, mint három millió forinttal támogattuk, és
előre láthatóan további két évre lesz szükség a befejezéséhez. Hasonlóan a
korábban említett programokhoz, jelenleg ennek folytatására sem állnak
rendelkezésre a források.
Szintén a fotográfia történetéhez tartozik egy másik elindított kutatásunk,
amely a sajtófotó rendszerváltás környékén történt átalakulását szeretné
dokumentálni, illetve elemezni. Három napilap – a Népszabadság, a Magyar
Hírlap és később a Magyar Nemzet – sajtófotóit gyűjtik össze, kategorizálják
és elemzik az 1985 és 1995 közötti időszakban. E kutatást Szarka Klára vezeti,
és szintén rendkívüli a jelentősége a közelmúlt történetének, illetve
sajtófotójának megismerésében. Ezt a kutatást kétmillió forinttal támogattuk,
és előre láthatólag még egy év munkára van a kutatóknak szüksége.
Végül a vidéki múzeumok gyakorlatilag ismeretlen fotógyűjteményei
feltárásának is nekilátott a szakmai kollégium. Ebben a szakmai irányítást a
Fotótörténeti Társaság kutatói végzik. Ez a feltáró munka szintén további két,
esetleg három évig tarthat még.
Mindezeken túl két további, elsősorban a magyar fotográfia nemzetközi
integrációját segítő projektet indítottunk el. Az egyik egy nemzetközi
rezidenciaprogram, amely évente négy külföldi fotográfus 3-3 hónapos
magyarországi tartózkodását, munkáját, kiállítását teszi lehetővé. E program
szakmai gazdájául három fontos magyar intézményt sikerült megnyerni: a
Magyar Fotográfusok Házát (amely a program koordinációját is ellátja), a
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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotó szakát és a Lumen Galériát. Ezek az
intézmények együtt egészen különleges „mix”-et alkotnak, ami az idelátogató
fotográfusok számára még vonzóbbá teszi a programot. A programra – pilot
verzióban – 2,5 millió forintot különítettünk el azzal, hogy ennek a pénznek a
későbbiekben minél nagyobb százalékát kell az intézményeknek szponzoráció
vagy mecenatúra formájában előteremtenie. Ugyanakkor látni kell, hogy az
ilyen jellegű programok legkorábban csak középtávon, öt-hét év távlatában
kezdenek el működni: az a húsz-huszonöt jobbára fiatal fotográfus, aki tíz éven
belül lesz aktivitásának csúcsán már olyan „tömeg”, amely valóban tehet a
kortárs magyar fotográfia nemzetközi integrációjáért.
Ugyancsak a nemzetközi integrációt segíti a külföldi kurátorok magyarországi
látogatását lehetővé tevő vizitori program. Ez tulajdonképpen az ACAX
Check-in Budapest programja, amelyben vettünk három fotográfus kurátori
helyet, egyenként 300 ezer forintért. Ezért cserébe a legjelentősebb kurátorokat
hozza Budapestre az ACAX általában 3-5 napra, melynek ideje alatt 15-20
kifejezetten az érdeklődési körükhöz kiválasztott fotográfussal, illetve
galeristával és kurátorral találkoznak, és általában egy nyilvános előadást is
tartanak. A legutóbbi két kurátor egyike a Paris Photo (ez egyike a világ három
legfontosabb fotószakmai rendezvényeinek) ügyvezető igazgatója volt, másika
pedig a New York-i International Center of Photography igazgatója volt
korábban, jelenleg pedig a Lausanne-i Fotómúzeumot vezeti. Szintén nem kell
mondani, hogy öt-hét év alatt 15-20 ilyen minőségű, tájékozottságú és
aktivitású kurátor alapjaiban tudja átalakítani a magyar fotográfia külföldi
recepcióját. Ez a vizitori program szintén rendkívül sikeres volt, amit jól jelez
az is, hogy minden előadása telt ház előtt zajlott.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
Speciális problémát a tavaszi döntések ütemezése jelentett. 2009-ben május második
felében, illetve június elején döntöttünk a támogatandó pályázatokról, ez nyár
közepi-végi szerződéskötést jelentett, és ez a forráshiányos-állapot gyakorlatilag
megbénította a szakterület működését az év első felében. Az Igazgatóság orvosolta
ezt a helyzetet, amennyiben 2010-ben március elején tarthattuk tavaszi döntésünket.
Ugyanakkor ez sem oldja meg az évi egyszeri döntés problémáját, ami egy olyan
területen, amelynek legjelentősebb – és általában egyedüli – pénzügyi támogatói
vagyunk igen jelentős. Bár a szakmai kollégium rendszeresen ülésezik döntéseken
kívül is, és ilyen alkalmakkor reagál a „beeső” igényekre is, ez a működési mód
mégis alapvető merevséget jelent. Másfelől persze az is igaz, hogy gyakorlatilag
képtelenség volna az adott keretek között még egy hasonló léptékű pályázati időszak
bevezetése.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Természetesen vannak ilyen elvek:
o a magyar fotográfia nemzetközi keretbe illesztése;
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o a magyar fotográfia történeti feldolgozásának elősegítése;
o alkotók, kutatók, események, kiadványok „értelmes” összegű, nem elaprózott
támogatása;
o elsősorban professzionális (amennyiben nem amatőr) igények támogatása.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
Gyakorlatilag nincsenek ilyen támogatások.
2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a
korábbinál erőteljesebb kommunikációjából?
Olyannyira kizárólagos pénzosztók vagyunk a területen, hogy az erőteljesebb
kommunikáció sem tud nagyobb ismertséget jelenteni a szakmán belül.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)
A kollégium elmúlt évi működése során nem volt olyan cél vagy pályázat, amelyben
ilyen együttműködési megállapodás szerepet játszott vagy játszhatott volna.
2.5. A 2010. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
2009-ben nem képződött keretmaradványunk: vállalásunkhoz híven a
költségvetésünkben meghatározott teljes összeget elköltöttük.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és
végrehajtási rendszere?
A szakmai kollégiumban az a vélemény alakult ki, hogy a pályáztatás jelenlegi
rendszere megfelelő és segíti a rendelkezésre álló források elosztását. Gondként
jelzem, hogy egyes kulcsfontosságú rendezvények – legelsősorban is a rendszeresen
az év első negyedében tartott „Sajtófotó” kiállítás támogatása visszatérő problémát
jelent a kollégiumnak.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
A Bizottság elnökével a kollégium jó viszonyt ápol. 2010-ben új kapcsolattartó
Bizottsági tagot delegáltak hozzánk – Kozma Károlyt –, aki elődeivel ellentétben
ellátogat a kollégiumi ülésekre, illetve aktívan szót emel a kollégium ügyeiben a
Bizottság ülésein. Az Igazgatósággal elsősorban nekem, mint vezetőnek van
kapcsolatom: elmondhatom, hogy eddig minden problémás kérdést viszonylag
gyorsan és rugalmasan tudtunk megoldani.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
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Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
A kollégium tapasztalatai szerint a helyszíni teljesítmény ellenőrzés megfelelő
szakmai szigorral, ugyanakkor mindenki számára megnyugtató módon zajlik. A
tavalyi évben egyetlen problémásabb esetünk volt: egy évek óta húzódó, eredetileg
meghívásos pályázat, amelynek a fotográfia magyarországi intézményrendszerét,
ennek működését kellett volna feltérképeznie. E pályázat teljesítését a szakmai
kollégium korábban csak részlegesen fogadta el, a megítélt támogatási összeg egy
részének visszafizetésére is sor került. Ekkor következett be a helyszíni teljesítmény
ellenőrzés, amely példamutatóan tárta fel a pályázat, illetve kutatás során elkövetett
hibákat, ugyanakkor olyan módon járt el, amely mind a pályázó, mind pedig a
szakmai kollégium tanulságára és megelégedésére szolgált.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Sikerült megvalósítani a pályázati naptárban meghatározott célokat. Ugyanakkor,
amint azt korábban is írtam, az évi egy pályázás meglehetősen merevvé teszi a
szakmai kollégium működését, az esetlegesen késői döntés pedig szinte
megoldhatatlan helyzetbe hozza a szakma intézményeit.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Viszonylag kevés folyóiratot támogatunk; az általunk támogatottak évek, esetenként
évtizedek óta jelen vannak a szakmában. Időnként támogatjuk elektronikus
megjelenésüket is, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy
viszonylag jól nyomtatott magazin képe sokkal plasztikusabban adja vissza az
eredeti fotográfia jellemzőit, mint a képernyő monitorja. Így a további átállásnak
lehetőségét nem látjuk, és a jelenleg támogatott lapokat a jövőben is támogatni
szeretnénk.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
2009 átlagos év volt a pályázatok számában (ellentétben a 2010-essel). A pályázók
felkészültsége, szakmai színvonala átlagosan megfelelő volt: kevés volt a kiugróan
izgalmas, de jó szívvel tudtuk szétosztani költségvetésünket.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázatok – néhány kirívó esettől eltekintve –
eredményesek: tartani tudják a szerződésben megjelenített célkitűzést. Egy annyira
forráshiányos szakmában, mint amilyen a fotóművészet, minden pályázó megpróbál
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további forrásokhoz jutni, ám ezek száma, illetve a megnyerhető összeg elenyésző
az NKA-biztosította forráshoz képest.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a kulturális
104
élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati felhívások)? Ha nem, mi
lehetett/volt a hiba?
A kiírt altémák viszonylag állandóak, ezért csak kisebb változtatásokat eszközlünk
rajtuk az évenkénti kiírásban. Az altémák a szakmai igények alapján alakultak ki, és
eddig majdnem minden igényt sikerült is megfeleltetni egyik vagy másik altémának.
Következésképpen nincsen igazán nagy szükség ezek drasztikus átalakítására. A
szükséges módosítások amúgy is elvégezhetők a kollégium által kezdeményezett
„meghívásos pályázat” intézményének keretében.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Természetesen, és nagyon hálásak is vagyunk ezek kigyűjtésének. Ugyanakkor a
kurátorok általában emlékeznek a korábbi évek pályázataira, vagyis nem mindig kell
tételesen is fellapozni az egyes pályázókat.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
Úgy látom, hogy nincs. Felkészülésünket az elmúlt két évben nagyban segítette a
digitálisan beérkezett pályázati mellékletek néhány dvd-re való összemásolása, mint
ahogy az üléstermekben található számítógépek használhatósága is. A szakmai
ellenőrzést időnként nehezíti, ha nem áll rendelkezésre internet, hiszen egy honlap
fejlesztését csak azt meglátogatva lehet valóban megítélni.
Horányi Attila s.k.,
a Fotóművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Tildi Béla
Pusztai Mária
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
Címzett
Egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
240 000 000
10 399 738

-32 744 375
217 655 363
438
273
0
5
278

201 609 363
0
16 046 000
217 655 363

25

76 053 098

25

76 053 098

303

293 708 461
0
18 890 000
18 890 000
236 545 363

6
6
284
28
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) az 1993. évi
XXIII. Törvény 7. paragrafusában megjelölt célterületeken támogatja az
iparművészetet.
2009-ban meghirdetett 13 altémára 466 pályázat érkezett, összesen 691 891 582
forint igényelt támogatással. A kollégium 326 pályázót támogatott 329 374 664 Ft
megítélt összeggel.
A Kollégium a működését középtávú terv alapján végzi. A terv tartalmazza a főbb
irányelveket, szempontokat, amelyeket a pályázatok meghirdetésénél és azok
elbírálásánál alkalmazunk. Elsősorban a művészeti alkotó munkát támogatjuk.
Kiemelten foglalkozunk a fiatal alkotókkal. A kiírásaink programozásánál
figyeljük a szakmai igényeket. A rendelkezésünkre álló keretösszegek és a
pályázatokra vonatkozó egyéb előírások (pl. „üvegzseb”) függvényében a
kiírásainkat folyamatosan pontosítjuk, de a pályáztatás alapvető szerkezetét
megtartjuk, hogy a szakterületünkön alkotó iparművészeket ismert, kiszámítható
pályázati rendszer szolgálja.
A Kollégium folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják a
rendelkezésre álló pénzösszegek „leghatékonyabb” felhasználását. Ez az ágazat
egyetemes értékeit képviselő művek létrejöttét, bemutatását és széles körben
történő terjesztését jelenti. Fontosnak tartjuk, hogy az alkotások olyan társadalmi
környezetben is megjelenhessenek, ahova nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak el
a kollégium szakterületének alkotásai.
Az Építészeti Kollégiummal közösen hoztuk létre a kis közösségi épületekbe
készülő iparművészeti alkotások támogatásának pályázati rendszerét. A pályázattal
konkrét helyszínen megvalósuló, pályázaton kiválasztott művek létrehozásában
támogatjuk az alkotókat.
Figyelünk a szakmai oktatási intézmények képzési színvonalának emelésére (pl.:
vezető külföldi alkotók előadásainak támogatásával), és a fiatal iparművészek
beilleszkedésének megkönnyítésére, mind egyéni támogatással, mind a szakmai
szervezetük – FISE – rendezvényeinek kiemelt támogatásával.
Az NKA-támogatással létrejött elméleti és történeti kutatási eredményeket
bemutató tanulmányok, valamint az egyes művészekről szóló monográfiák
szélesebb körben való elterjesztésére a könyvkiadók számára írunk ki pályázatot.

1.2. A kollégium részt vett a Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek
alapján megfogalmazott feladatok ellátásában. Támogattuk a „Pécs 2010 Európa
Kulturális Fővárosa” programhoz kapcsolódó rendezvényeket.
A saját programok közül fontosnak tartjuk az alkotói támogatásokat, és az azok
segítségével elkészülő művek bemutatását, amelyben hosszútávon számítunk az
Iparművészeti Múzeum közreműködésére. A Múzeummal több szálon futó
kapcsolatot tartunk, elsősorban a kortárs iparművészek megjelenését segítjük elő,
– de támogatjuk a gyűjteménygyarapítást és műtárgy-restaurálást is. A kiemelt
kezelést indokolja, hogy az így felhasznált pénzzel közvetlenül támogathatjuk a
művészeket, az iparművészet kiemelkedő értékeinek megőrzését, és a bemutatást a
közönség számára.
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A Kollégium saját pályázati rendszerén belül támogatja az egyes szakterületeken –
grafika, textil, kerámia, ötvös, üveg – megrendezett csoportos nagykiállításokat, a
biennálékat és triennálékat.
1.3. A kollégium – az elmúlt évekhez hasonlóan - fontosnak tartja, hogy támogassa a
szakterület számára az információáramlást, a tájékoztatást és tájékozódást biztosító
„felületeket”, kiemelten az internetes szolgáltatásokat.
A szakterületre jellemző, speciális problémának tekinti a vezető művészeti
szerveződés az MKISZ – való viszonyát, (Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége) programjainak, és magának a nonprofit, önszerveződő módon, fizetés
nélküli vezetőkkel működő apparátusának a támogatását. Az MKISZ a képző- és
iparművészeti
közélet
értékmeghatározásában,
szervezésében,
információáramlásában (pl.: „ART-PORTAL” internetes újság), pótolhatatlan
szerepet vállal, ezért keresnünk kell azokat a formákat, amelyek segítségével
fennmaradását – ha szűkösen is – biztosítani tudjuk.
A pályázati anyagok áttekintésénél figyelünk fel – és ebben a 2010. év első
pályázataira beérkezett pályázatok tovább erősítettek – a műtárgy-restaurátorok
és szakterületük rendezetlenségére. Az Iparművészeti Kollégium rendszeresen ír
ki a szakterület történeti értékeinek megóvását célzó pályázatot, és támogatja a
szakági restaurátorok továbbképzését és a nemzetközi szervezetekben való
részvételüket. Az utóbbi években ugrásszerűen megnőttek más területekről
beérkező (pl.: könyv, oklevél, festmény, szobor, orgona), illetve az ezeket a
területeket érintő nemzetközi továbbképzések, és nemzetközi szervezetek tagdíjára
támogatást igénylő pályázatok.
A kollégium úgy látja, hogy egyrészt szükség lenne egyes területeken
tárgyrestaurálást támogató pályázatok rendszeres kiírására (pl.: a levéltár NKAadattár szerint 2007-ben írt ki ilyet), másrészt azoknak a területeknek, amelyek
nem nélkülözhetik a restaurátorok közreműködését, támogatniuk kellene
továbbképzésüket és a nemzetközi szakmai közéletben való részvételüket, mert
ezeket az Iparművészeti Kollégium lehetőségeinek szűkössége miatt egyedül
felvállalni nem tudja. (Restaurátor kurátorunk (Sipos Enikő) szerint a Levéltári-,
Múzeumi-, Műemléki-, és a Képzőművészeti Kollégium nem ír ki ilyen
pályázato(ka)t, vagy ha igen, a restaurátorok nem jutnak támogatáshoz – az
Múzeumi Kuratórium pl. az elmúlt két évben
csak erdélyi
restaurátorrendezvényeket támogatott.)
2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium támogatási stratégiáját meghatározzák a támogatott területek
jellegzetességei.
Alapelveink közé tartozik, hogy közvetlenül a művek létrejöttét segítsük elő.
Ennek az eszköze az alkotói támogatás, amelyet művészeti pályázati program
alapján ítélünk meg. A támogatott művészek száma limitált, a támogatási összegek
viszonylag magasak, a pályázattal a művészek évente kiállítással számolnak el. Ma
már rangot jelent a támogatásnak az elnyerése, amelyet az alkotók életrajzaikban is
rendszeresen feltüntetnek.
Fontosnak tartjuk a magyar kultúra külföldi megjelenését, ezért támogatjuk a
külföldi kiállításokon való szereplést legyen szó egyéni, vagy csoportos
kiállításról.
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2.2. A kollégium, figyelemmel kíséri és ismeri más szervezetek pályázatait, (Magyar
Alkotók Országos Egyesülete (MAOE), HUNGART, Kozma Ösztöndíj, MoholyNagy ösztöndíj), ezek azonban összességükben is nagyságrenddel kisebb
támogatást jelentenek szakterületünkön. Az átfedéseket igyekezünk elkerülni, a
pályázatok megítélésénél figyelembe vesszük a más pályázatokon elnyert
támogatásokat.
2.3. A korábbinál erőteljesebb NKA-kommunikáció a támogatások ismertségének és a
pályázók számának emelkedésében jelentkezik. Megfigyelésünk szerint
növekedett a pályázatok rangja is.
2.4. A Kollégium munkájában a NKA más szervezetekkel kötött együttműködési
megállapodása áttételesen jelentkezik.
2.5. A Kollégium a 2009-es pénzkeretét teljes egészében felhasználta.
3.

Működési kérdések
3.1. A pályázati rendszer a kuratóriumok döntési szisztémájával együtt – bár kétségtelen
jár adminisztrációs terhekkel – az NKA döntési és végrehajtási módszerének egyik
legértékesebb eleme. Véleményünk szerint az NKA rendelkezésére álló pénzkeret
egyre nagyobb hányadát lenne szükséges ezen úton eljuttatni a célterületekhez,
más döntési rendszerek – túlságosan nagy teret adnak a „kijáróknak”, a
lobbiérdeknek, a bennfentességnek.
3.2. A kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal alkotó, konstruktív és kollegiálisan szívélyes. Keressük a
lehetőségeket közös kollégiumi projektek támogatására.
3.3. A Kollégium elfogadja és támogatja az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzéseket, amelyeket a BEO által
elkészített éves ütemterv alapján végzünk. A kollégium minden tagja részt vesz – a
fenti ütemterv szerint –, a szakmai ellenőrzéseken.
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy inkább a számszaki elszámolások,
a bizonylatolások területén jelentkeznek – általában éppen a BEO útmutatása
mellett – orvosolható problémák. (Ezeket némileg magyarázza az állandóan
változó közgazdasági környezet.)
3.4. A Pályázati naptárban meghatározottakat általában betartjuk. A Kuratórium a
mindenkori saját ütemtervét az Igazgatóság által közreadott irányelvek alapján
állítja össze.
3.5. A folyóirat-támogatási rendszerrel megváltoztatásának céljaival a Kuratórium
egyetértett. A megvalósítását árnyalják a szakterület sajátosságai, mert, bár a
határterületeken – lakáskultúra, műtárgy-kereskedelem stb. – több – elsősorban
átlagfogyasztóknak szánt – lap megél, olyan szakfolyóirat, amely a kiállítási
beszámolókat, kritikákat, szakelméleti, szociológiai írásokat is megjelentet –
vagyis a szakmát művelő iparművészeket szolgálja ki – csak egy található. A
„Magyar Iparművészet” a jelenlegi fizetőképes kereslet mellett, csak a támogatási
lehetőségek maximális kihasználása mellett tartható fenn.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1.

A gazdasági válság következményei a pályázatok számának és az igényelt összegek
növekedésével jól érzékelhető, mindamellett a Kollégium úgy észleli, hogy a több
éve következetesen alkalmazott döntési elveket a pályázók megértették. A
Kollégium folyamatosan ügyel arra, hogy értékes elképzeléseket támogasson.
Felhívja a művészek figyelmét, hogy a pályázatukban beadott művészeti
programok végrehajtásával maradéktalanul el kell számolniuk.
A kuratórium figyel a művészeti közélet területén működő profitorientált,
elsősorban szervezéssel foglalkozó cégek pályázatainak elbírálására. Elvünk az,
hogy ezen cégek a támogatott művésze(ke)n keresztül jussanak pénzhez.
Az egyes részterületek aránya nem változik, bár ezen belül az egyes ágazatok nem
azonos agilitást képviselnek. (Vagyis a részterületek nem a nagyságuk, a tagságuk
számarányának megfelelően nyújtanak be pályázatot.) A legnagyobb arányban a
kézműves technológiákhoz kötődő ágazatok vesznek részt a pályázatokon (pl.:
kerámia-, üvegművészet).

4.2. A Kollégiumi tagok a saját szakterületükre rálátással bíró alkotók. A pályázatok
megítélésénél igyekezünk kiszűrni az eleve kudarcra ítélt ötleteket. A külső okok
miatt meghiúsuló pályázatok a támogatási összege visszakerül az NKA-hoz. A
tapasztalatok alapján a pályázatok eredményessége kielégítő. A szakterületünkön a
pályázók, egyéb állami forrásokból csak nagy projekteknél – kiemelt
rendezvények – gazdálkodnak.
4.3. A kiírt altémákra minden esetben a szétosztható támogatást többszörösen meghaladó
mennyiségű, magas minőségű pályázat érkezett be.
Örömünkre szolgál, hogy az Építőművészeti Kollégiummal közös pályázatunkat
az elmúlt évben sikeresen el tudtuk indítani, és 2010 első félévében lejáró
határidőkre elkészülnek – támogatásunkkal – az első közösségi célokat szolgáló
iparművészeti alkotások.
4.4.

A kollégium döntéseinél figyelembe veszi, és bírálati szempontként kezeli a
pályázó előéletét, legyen szó egyéni, vagy szervezeti pályázóról. Egyéni
pályázóknál – pl. az alkotói támogatás odaítélésénél – pályázati előírás életrajz és
portfólió becsatolása a pályázathoz. Intézményi pályázónál szintén szempont a
korábbi működés megítélése szakterületünkön.

4.5.

A kollégium továbbra is számít az NKA Vezetőségére, a Bizottságra, az
Igazgatóságra a pályázati felkészülés segítésében, az általános társadalmi
környezetet figyelembe vevő irányelvek kidolgozásában, amelyek segítik, de nem
kötik meg a szakmai kollégiumok kezét.
A gazdasági helyzet változásai valószínűsítik a pályázatok számának további
ugrásszerű növekedését. A kollégiumokra nagyobb felelősség és nyomás fog
hárulni, nagyon fontos lenne, ha az NKA teljes szervezete – beleértve a
kuratóriumi tagokat – egységes elvekkel, szemlélettel, egyetértve tudná képviselni
az általa közösen kialakított és képviselt kulturális értékrendet.
Tildi Béla s.k.,
az Iparművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Balázs Géza
Angyalosyné Makkai Nóra
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Ft
277 000 000
119 454 387

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
Címzett
Egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

-27 871 541
368 582 846
855
429
7
15
451
11

346 532 846
5 000 000
17 050 000
368 582 846
9 000 000

82

138 200 000

82
533
74

138 200 000
506 782 846
0
170 214 000

7

32 500 000

81

202 714 000

532
2
0

571 296 846
0
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A kollégium beszámolója
A kollégium 2009-ben a 5 alkalommal ülésezett a következő fő témákkal: 2009. január 12.
(2009. évi laptámogatás elbírálása), május 6. (2009. évi könyvtámogatás, egyéni alkotói
támogatás elbírálása, környezetvédelmi és meghívásos pályázatok kiírása), augusztus 31.
(tematikus lapszámpályázat, rendkívüli pályázatok, a magyar nyelv éve meghívásos pályázat,
környezeti nevelés segédanyag-pályázat elbírálása), október 29. (rendkívüli pályázatok
elbírálása, teljesítménymutató, tájékoztatás a Márai-programról), december 11. (2010. évi
laptámogatás, rendkívüli pályázatok elbírálása, 2010. évi pályázati felhívás).
A kollégium 2009-től ismét 8 fővel működik, új tagja Gábor György filozófus.
2009-ben több alkalommal volt NKA-szintű megbeszélés, kiemelten a Márai-programmal
kapcsolatban (pl. okt. 6.), amelyeken a kollégium vezetője mellett Bartos Éva és Lafferton
Kálmán is részt vett, a kollégium pedig írásos állásfoglalást nyújtott be.
2009-ben sem csökkent a pályázatok száma, viszont a szétosztható összeg némiképpen
emelkedett. A kollégium fő célnak tekintette a meglévő (még mindig szűkös) keret igazságos
elosztását (vagyis mindenhol az értékek fennmaradását, támogatását). Ez azt is eredményezte,
hogy néhány, korábban kiemelten nagy összeget kapott lap kevesebb támogatást kapott,
mások viszont többet, és kevesebben is szorultak ki a támogatásból. A korábban magasabb
összegű támogatást kapott lapoknál a csökkenés értelemszerűen elégedetlenséget váltott ki,
míg mások igen örültek a támogatásnak.
A kollégium folyamatosan küzdött azért, hogy a laptámogatási döntést még az előző évben
meghozhassa, ez a pénzügyi lehetőségek alapján 2009-ben sikerült, vagyis 2009. december
végén, 2010. január elején a lapok fenntartói már ismerték a 2010. évi támogatásokat
(korábban sokszor csak az adott év áprilisában tudták meg, hogy az az évi lapszámokra
mennyi támogatást kaptak). Javasoljuk ennek a döntési menetrendnek a további megtartását!
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre, vagy
tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket?
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium a mai magyar kulturális életnek igen
széles körét fogja át a természettudományoktól a társadalomtudományokon át a humán,
bölcsészeti területekig, ráadásul nevében külön kiemelve szerepel a környezetkultúra. Ennek
megfelelően a kollégium kurátorai is a szellemi élet különböző területeiről szerveződnek
(orvos, környezetvédelmi szakember, filozófus, művészettörténész, szociológus, könyves
szakember, nyelvész-néprajzkutató), s a modern tudományos elvek, valamint az igényes
ismeretterjesztés elkötelezettjei. Mivel a tudományos ismeretterjesztés tematikája
gyakorlatilag határtalan, később sem lenne célszerű a bővítés szándékával külön területeket
megnevezni, viszont célszerű lenne általában a színvonalas, magyar nyelvű tudományos
ismeretterjesztés, valamint az olvasáskultúra fejlesztését folyamatosan hangoztatni.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai kollégiumnak saját
kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
2009-ben a kollégium a megszokott támogatási formákon túl (lap- és könyvpályázat), a
MASZRE visszalépése ellenére fenntartotta az alkotói támogatás, valamint saját identitásához
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illeszkedően két tematikus pályázatot is kiírt: a) környezeti nevelés segédanyagai pályázat, b)
a magyar nyelv éve meghívásos pályázat, valamint olyan, mások által javasolt kiemelkedő
ismeretterjesztő programokat támogatott (egyedi kategóriában), mint a folyóiratok háza (TIT),
vagy az élményközpontú irodalomoktatás oktatási módszerhez kapcsolódó 12 legszebb
magyar vers című konferencia-, találkozó- és könyvkiadás- programhoz (Savaria University
Press).
2009-ben kétségtelenül kibővült a kollégium támogatási palettája: mert a magyar nyelv
évéhez kapcsolódóan különféle interaktív megmozdulásokat, konferenciákat, gyerekeknek
szóló kirándulásokat és pályázatokat is támogatott.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
(1) A MASZRE 2008-ban kiszállt az alkotói támogatásból, és 2009-ben külön pályázatokat írt
ki. Kollégiumunk egyhangú döntéssel, igaz csökkentett támogatási kerettel fenntartotta az
alkotói pályázatokat.
(2) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal való többéves, a környezetvédelemmel,
természetvédelemmel kapcsolatos lapok támogatása 2008-ban a felére csökkent, 2009-ben
pedig végleg abbamaradt. A Minisztérium illetékesei leveleinkre nem válaszoltak. A
kollégium ennek ellenére támogatta a környezet- és természetvédelmi lapokat, sőt külön
pályázatot is kiírt ebben a témakörben. A Hegymászó és Turista Magazin 2009-ben először
pályázott, a lap meglehetősen nyilvánvaló kereskedelmi jellege miatt nem kapott támogatást,
ami miatt a környezetvédelmi miniszter levelet írt az NKA elnökének. Meglehetősen
szerencsétlennek tartjuk ezt a nyomásgyakorlást, hiszen a kollégium a minisztérium elutasító
támogatása ellenére számos, a tárca hatáskörébe tartozó lapot támogatott.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A kollégium évek alatt kialakított támogatási elve: a lehetőség szerint a legtöbb lapnak
(honlapnak) juttatni támogatást. Igaz, hogy ez a támogatási összegek elaprózódását is jelenti,
de tapasztalataink azt mutatják, hogy egy 1000 E forintos támogatás is sokat jelenthet egy
kisebb kör számára szóló, egyetlen fórumnak, mint az elutasítás. Igaz, hogy a nagyobb múltú,
nagyobb költségvetésű lapok (pl. Mozgó Világ, Rubicon) folyamatosan kifogásolja, hogy
miért nem emel ki a kollégium meghatározott számú (akár egy-két tucat), s miért nem
támogatja jelentősen azokat, míg másokat nem. A kollégium nem vállalja fel azt a döntést,
hogy a több száz lapból csak egy (még oly értékes) kisebb kört támogasson, ezzel sok tucat
más lapot „halálra ítéljen”.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai, Közkincs, Tengertánc, Jazztámogatás,
vagy az MMKA)?
A kollégium vezetője az NKA elnökétől, elnökségi megbeszéléseken, valamint a kulturális
élet különféle alkalmain folyamatosan kapott tájékoztatást a kiemelt eseményekről, s ezeket
be is építettük a programba. 2009-ben különösen figyeltünk a magyar nyelv évével
kapcsolatos pályázatokra (pl. Balassi Bálint Intézet), s tőlük eltérő témákra írtunk ki
pályázatot.
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2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a korábbinál
erőteljesebb kommunikációjából?
Pályázóink megszokták a kollégium döntéseinek ritmusát, ezért sokszor hamarabb értesülnek
a honlapra való kikerülésről, mint mi magunk. A pályázati meghirdetések ritmusát,
kommunikációját jónak ítéljük meg.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM etc.)
A KVM-mel kapcsolatos 2007–2008. évi együttműködési problémát folyamatosan jeleztük
(az 1.3. pontban is utalunk rá). Az együttműködés 2009-ben megszakadt. Egyértelmű, tiszta
feltételek melletti, hosszabb távra szóló, automatikus, kölcsönös előnyökön nyugvó és
kiszámítható együttműködési megállapodásokra lenne szükség.
2.5. A 2010. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A 2008. évi pénzkeret szerencsétlen felosztásából adódó anomáliák 2009-ben megszűntek. A
kollégium takarékos és előrelátó módon tervezett, a korábbinál nagyobb pénzkeret állt
rendelkezésre a lap- és a könyvtámogatásra, és jutott támogatási lehetőség tematikus
pályázatokra is. Rendkívül jónak tartjuk azt a döntés, amelynek értelmében 2009. végén
dönthetünk (részben a 2010. évi keret terhére) a 2010. évi laptámogatásról. Ezt a most
megszerzett előnyt föltétlenül tartsa meg a kollégium 2010-ben is!
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és végrehajtási
rendszere?
A pályázati rendszerben látunk a túlszabályozottságra, túlzott bürokratizmusra utaló jeleket,
de ezek nagy része a jogszabályi kötelezettségekből fakad.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
A kollégium kapcsolata a bizottsággal és a más szakkollégiumokkal zökkenőmentes; pl. a
szépirodalmi kollégiummal folyamatos az együttműködés a pályázó lapok
„szétválasztásában”, s más kollégiumokkal is együttműködünk a Márai-programban.
A kollégium vezetője 2009-ben elkészítette az Állami Számvevőszék által kért kérdőíves
beszámolót.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belsőellenőrzési Osztályával (BEO)
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak a
BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről?
A BEO-val szoros az együttműködésünk, az ellenőrzési tervben végrehajtott munkát
elvégeztük, ezekről minden rész- és végleges beszámolót megkaptunk. Az ellenőrzés szakmai
tapasztalatai azt mutatják, hogy a pályázat-szerződés-végrehajtás folyamatában vannak
vitatható mozzanatok, de ezeket a szakmai és pénzügyi ellenőrzés képes feltárni. A BEO
vezetője több ízben személyesen adott tájékoztatást az ellenőrzési munkáról.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
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2009-ben a kollégium a pályázati naptár szerint dolgozott, sőt elérte fő célját, a 2009. végi
döntést a 2010. évi laptámogatás ügyében.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A változást 2008-ban készítettük elő, 2009-ben már e szerint történt a lappályázatok
elbírálása. Csak néhány esetben érzékeltünk bizonytalanságot, a Prae.hu esetében elnöki
döntést kellett hozni a besorolásra.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve
visszaszorulásában?
A kollégium évek óta hasonló számban és arányban kap lap-, könyv- és
ösztöndíjpályázatokat, jelentős hullámzást nem tapasztalunk. A pályázati anyagok jobbak, a
rendszeres pályázás és ellenőrzés megtette a hatását.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
Pályázóinknak nagyobb része profi pályázó. Ez azt jelenti, hogy a pályázók visszatérők, a
pályázatok korrektek, és sok esetben van egyéb támogatási forrás is. A mi munkánkat is
megkönnyíti, hogy kialakult egy profi pályázati kör, de természetesen minden évben látunk új
pályázókat is. Segíti a kollégium munkáját a pályázók (NKA-) előéletének bemutatása.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a kulturális élet
igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati felhívások)? Ha nem, mi lehetett/volt a
hiba?
A beérkezett pályázatok visszaigazolták a kiírt altémák helyességét. Évek óta rendre ezeket az
altémákat hirdetjük meg: 2501 laptámogatás, 2502 alkotói támogatás, 2521 könyvkiadás,
2532 állatkertek, 2009-ben újdonság volt: 2508 Egyéb rendezvények (a magyar nyelv éve) és
2513. egyedi.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Maximálisan figyelembe vesszük a pályázó előéletét. A kollégium összetétele biztosítja azt,
hogy gyakorlatilag minden pályázó munkásságát (és munkásságának komolyságát) ismerjük,
valamennyit az interneten ellenőrizzük. Amennyiben korábban komoly problémák merültek
fel, avagy az internetes ellenőrzés nem támasztja alá a pályázatban megjelölt állításokat, a
kuratórium ezt a döntésnél szigorúan figyelembe veszi.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy
másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
Ezt a feladatot a bejáratott munkameneten túl általános stratégiai elvként tudjuk elképzelni.
Vagyis forrásbővülés esetén az NKA összes kollégiuma új elképzelésekre, csoportokra,
irányzatokra nyitottan külön „bevonó” pályázatokat hirdethetne meg. De nem lenne jó, ha ez
esetünkben a bejáratott, és igen szűkös költségvetésű támogatási formák szűkítésével
valósulna meg.
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Szeretném kiemelni, hogy mind az Igazgatóságtól, mind a Pályázati, az Ellenőrzési
Osztálytól, s nem utolsósorban Angyalosyné Makkai Nóra kollégiumi titkárunktól minden
segítséget megkaptunk a folyamatos és színvonalas munkavégzéshez, amelyet ezúton
köszönünk.
dr. Balázs Géza s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Kollégium vezetője

Melléklet
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium állásfoglalása a készülő Márai-program
kapcsán
Kollégiumunk négy tagja (Balázs Géza, Bartos Éva, Lafferton Kálmán és Vörös Miklós) részt
vett az NKA 2009. október 6-án tartott Márai program vitájában. Ennek alapján a következő
állásfoglalást fogalmaztuk meg:
Örülünk annak a forrásbővítési lehetőségnek, amely lehetővé teszi a Márai-program
elindítását.
Fontosnak tartjuk a könyvtárak kiegészítő támogatását, megbízunk a könyvtárosok
szakértelmében, hogy a keretet a legjobb módon használják fel.
A program lebonyolításában készséggel részt veszünk. Részvételünket nyilván a program
logisztikai lebonyolítása során lehet pontosítani. Úgy véljük, hogy leginkább a programba
bevont (ismeretterjesztő vagy szak-) könyvek kiválasztásában lehet fontos szerepünk. Hogy
ezt egy Márai-kollégiumba való delegálással, egy közös könyvtári-irodalmi-ismeretterjesztő
ad hoc bizottság felállításával, esetleg a kollégiumok közötti előzetes egyeztetésekkel lehet
elérni, a lehetőségek függvénye.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Márai-program prioritásaival (kortárs szépirodalom,
gyermekirodalom, ismeretterjesztő szakirodalom) messzemenően egyetértünk, de a
könyvkiadásban az ismeretterjesztő irodalom arányainak rögzítését (legalább 60-70%) a
kiválasztott könyvek esetében is fontosnak tartjuk.
Egyúttal fontosnak tartjuk, hogy a kollégiumunkra eddig fordított keretösszeg semmiképpen
se csökkenjen, viszont a program ismeretében készséggel átgondoljuk a kollégium prioritásait
(folyóiratok támogatása, alkotói ösztöndíjak, egyedi pályázatok, könyvpályázat), s ennek a
megfelelően határozzuk meg az egyes célokra fordítható keretösszegeket.
Kollégiumunk alapvető küldetése a sokszínű tudományos-ismeretterjesztő irodalom és
folyóirat-kultúra támogatása, az alkotók és a szakmai műhelyek támogatása. Kollégiumunk
közreműködése nélkül növekedne a „meg nem született művek” száma, fontos tudományos
művek, műhelyek szorulnának vissza. Fontosnak tartjuk, hogy ez a küldetés ne csorbuljon.
A kollégium nevében:
dr. Balázs Géza s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Kollégium vezetője

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

64 / 225

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Kovács Péter
Titkár: Fekete Gabriella
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Ft
269 000 000
-8 482 232

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

-7 230 000
15 997 000
269 284 768
956
419
13
41
473
2

173 373 000
65 700 000
30 211 768
269 284 768
20 000 000

92

104 013 000

92

104 013 000

565
28

373 297 768
0
63 400 000

5

16 480 000

33
506
8

79 880 000
341 934 768
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A kollégium beszámolója
2009. január 1-jétől a lejárt mandátumú tagok helyét három új tag – Csontó Lajos
festőművész, Varga Éva szobrászművész és Boros Géza művészettörténész – foglalta el. Az új
tagok a legelső alakalomtól kezdődően zökkenőmentesen illeszkedtek a kialakult gyakorlat és
körülmények közé. Boros Gézával már a korábbiakban is rendszeres volt a kollégium
kapcsolata. Hivatalos belépése egyúttal azzal a nyereséggel is járt, hogy közvetlenné vált
kollégiumunk rálátása az NKA-n kívüli minisztériumi támogatások rendszerére és
gyakorlatára.
Az év folyamán 10 különböző témában hirdettünk pályázatot. A beérkezett pályázatok száma
956 (ezek között 41 ún. egyedi is), ami kb. 10%-os csökkenést mutat az előző évhez képest,
de más kollégiumokhoz viszonyítva így is kiemelkedően magas szám. Az év folyamán
kollégiumunk hat alkalommal, összesen hét munkanapon bírálta el a pályázatokat, melyekből
összesen 473-at támogatott, ami valamivel jobb a tavalyi arányoknál: 2008-ban 47, most 49%.
Az NKA Bizottság határozatának megfelelően a folyóiratok 2010. évi támogatására 2009-ben
kiírt, s még decemberben elbírált pályázat teljes egészében a kollégium 2010-es pénzügyi
keretét terheli. Az így 2009-ben „felszabadult” összeg terhére a Fotóművészeti Kollégiummal
közösen írtunk ki pályázatot a múzeumokban folyó közönségpedagógiai munka támogatására.
E célra saját keretünkből 5 millió forintot különítettünk el. Meg kell jegyeznünk azonban,
hogy a megcélzott intézmények érdeklődése a vártnál sokkal halványabb volt, másrészt pedig
a mi (azaz a Képzőművészeti Kollégium) megtakarításunk sem volt igazán valós, mert
egyébként is, és hosszú évekre visszamenőleg, rákényszerültünk, hogy maximális módon
éljünk azzal a lehetőséggel, hogy döntéseink meghatározott részének anyagi igényét a
következő esztendőre terheljük.
Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a 2008-ban meghirdetett Art&Business pályázat a
magyar művészet külföldi megjelentetésének támogatására. 2009 folyamán az erre a célra
korábban biztosított keret maradványának fölhasználásával (aminek engedélyezését e helyen
is köszönjük a Bizottságnak és Miniszter Úrnak!) folytattuk a programot. Nagyon fontosnak
látjuk, hogy reményeinknek, és a Bizottság előzetes ígéretének megfelelően e célra a jövőben
mintegy 40 milliós külön kerettel számolva, valamint az eddigi gyakorlati tapasztalatokra
támaszkodva tudjuk az eddiginél is hatékonyabbá tenni ezt a támogatási formát.
Kicsit sajnáljuk, hogy az Igazgatóság ebben az évben nem bocsátott a jelentést készítők
rendelkezésére olyan, a múlt esztendőéhez hasonló, valamennyi kollégium munkáját
részletesen bemutató, számszerű adatlapokat, amelyek meggyőződésünk szerint érdekes, és
meggondolandó összehasonlításokhoz teremtettek lehetőséget.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A törvényben meghatározott célokon jelenleg nem látszik érdemesnek túl- terjeszkedni.
Ugyanakkor a meglehetősen szűk gazdasági adottságok különösen szükségessé teszik,
hogy az adott kereteken belül évről évre mérlegeljük a konkrét programoknak az egészen
belüli súlyát, hatékonyságát.
1.2. A Bizottság által meghatározott célok és irányok gyakorlatilag egybeestek a kollégium
elképzeléseivel, konfliktus ezekből a kérdésekből nem származott. A kollégium különösen
sikeresnek és fontosnak tartja az évről évre egy-egy már idős, kiemelkedő életművel
rendelkező képzőművész életmű-kiállításának és a kapcsolódó monográfiának a
megvalósítását. A kollégium éppen ezért, bár 2009-ben e célra a Bizottság csak 8 millió Ftt határozott meg, a programot – mint korábban – továbbra is 10 milliós alappal folytatja.
Ennek megfelelően 2010-ben Megyik János Kossuth-díjas szobrászművésznek
biztosítottunk az általa választott Ludwig Múzeumban ilyen lehetőséget. Hasonlóan
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sikeresnek tartjuk a néhány évvel ezelőtt az alkotói támogatás programon belül indított
kiemelt, havi 200 ezer forintos ösztöndíj létrehozását, amelyet öt művész nyerhet el.
1.3. Újra és újra fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az NKA által támogatott területek
közül a képzőművészet különös specialitása, hogy annak természete szerint az alkotók
mögül gyakorlatilag teljesen hiányzik az intézményi háttér! Ez az alapvető oka például az
alkotói támogatás iránt a nálunk mutatkozó föltűnően számos igénynek. Kollégiumunk
persze a szakma egészét keményen érintő probléma megértése mellett a pályázatok
értékelésekor elsősorban és a lehető következetességgel a minőségi elv érvényesítésére
törekszik. Ezt célozza az előző pontban jelzett kiemelt ösztöndíj rendszere is. A szakterület
sajátosságainak megfelelően módosítottuk 2010-től a nemzetközi vásárokon való
megjelenés támogatását, a pályázati kiírás feltételeit a tényleges részvételi feltételekhez
kívánjuk igazítani.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium legfontosabb föladatának minden támogatási döntésében a minőségi elv
elsőbbségének következetes érvényesítését tartja. Ezen belül a terület jelzett hátrányait
(intézményi háttér hiánya) enyhítendő keresünk új és újabb lehetőségeket a kortárs magyar
képzőművészet nemzetközi jelenlétének és nemzetközi kapcsolatainak szélesítésére,
eszközeinek támogatására. E téren komoly előrelépést jelent az Art&Business program
fentebb jelzett folytatása. Ugyancsak e cél érdekében indítottuk a Párizsi Magyar Intézettel
összefogva azt a kísérleti ösztöndíjas pályázatot, amelynek első odaítélésére 2010
januárjában került sor.
2.2. Szakterületünket az OKM támogatásai mellett inkább anyagilag kevésbé tehetős egyéb
intézmények, mint a MAK egyre csökkenő hozzájárulásából élő MAOE, az
Alkotóművészek Egyesülete, meg az egyébként maga is az NKA-ra számító FKS kevésbé
támogatásnak, inkább és többnyire segélynek nevezhető akciói érintik. Az OKM
támogatásaira – mint fentebb már jeleztük – megfelelő rálátása van a kollégiumnak, s adott
esetben ezt figyelembe is vesszük.
2.3. Az NKA „erőteljesebb kommunikációja” pályázóink és a művésztársadalom egésze előtt
is átláthatóbbá teszi a kollégium munkáját, annak mikéntjét és eredményeit. Ez a fajta
nyitottság könnyebbé teszi a kollégiumi tagok szerepvállalását, mert a pályázók számára is
világosabbá válnak a lehetőségek és az elvárások.
2.4. A szempontrendszerben említett megállapodások kollégiumunk tevékenységét nem
érintették.
2.5. A kollégium a korábbi évekhez hasonlóan a rendelkezésére álló pénzügyi kereteket
gyakorlatilag teljesen fölhasználta, „kötelezettséggel nem terhelt” maradványunk nincs.
3. Működési kérdések
3.1. Az NKA kialakult „pályáztatási rendszere” a kollégiumi gyakorlatban nem okozott
nehézségeket. Időről időre az NKA-n kívülálló, külső pénzügyi vagy adminisztratív, a
terület természetét nem ismerő, attól idegen előírások okoznak problémát.
3.2. A Bizottsággal és az Igazgatósággal egyaránt jó, rendszeres és közvetlen a kollégium
munkakapcsolata. Más kollégiumokkal alkalomszerűen, egy-egy közös elképzelés
(legutóbb, mint fentebb jeleztük, a fotóművészekkel) megvalósítása kapcsán jöhet létre
kapcsolat. Igen hasznosak a Harsányi László elnök úr által időnként szervezett „elnöki”
összejövetelek, ahol mindig tanulságos módon ismerhetjük meg a különböző kollégiumok
egymástól eltérő, vagy éppen egymáséhoz nagyon is hasonló problémáit.
3.3. A Belső Ellenőrzési Osztállyal közösen lebonyolított ellenőrzések gyakorlata
megítélésünk szerint kölcsönösen gyümölcsözőnek bizonyult. A kollégium bírálati
munkájához is egyfajta szemléleti segítséget jelentenek a BEO írásos tájékoztatói a korábbi

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

67 / 225

ellenőrzésekről. Erre jó példa a szakmai folyóiratoknál végzett rendszeres ellenőrzések
eredményessége.
3.4. A pályázati naptár betartásával kollégiumunknak nem voltak gondjai. Azt viszont látjuk,
hogy a pályázatok feldolgozása időről időre igen nagy terhet ró az NKA Igazgatósága
illetékes munkatársaira.
3.5. Az elmúlt néhány évben folyamatos változások követték egymást a folyóiratok
pályáztatási rendszerében. Az újfajta adatlapok bevezetése egyrészt érezhető gondot
okozott néhány pályázó számára, idővel azonban beletanultak ezek megfelelő kitöltésébe.
Ugyanez a kollégium számára viszont kifejezetten jó lehetőséget adott az egyes lapok
tényleges teljesítményének mérlegeléséhez. Újabban a nem tiszta profilú lapoknak az
általuk választott egyetlen kollégiumnál való pályázása látszik problematikusnak. Egy nem
is igazán képzőművészeti, nem is igazán irodalmi, színházi, film-kritikai heti vagy havi lap
(sok hasonló van!) támogatására a szakos kollégiumnál nem egyszerű megszerezni a
kifejezetten szakfolyóiratok mellett (vagy pláne, esetleg ezek rovására!) az egyébként
nagyon is kiérdemelt támogatást! – Meggyőződésünk, hogy a kérdésen a Bizottságnak is
érdemes elgondolkodni.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A részterületek és a kollégium által meghatározott programok egymáshoz viszonyított
arányai a korábbi évek tapasztalataihoz képest gyakorlatilag változatlanok voltak. Ugyanez
vonatkozik a pályázók felkészültségére és a pályázatok színvonalának átlagára is. A
beérkezett pályázatok száma a 2008. évi 1050-ről 956-ra csökkent, de – összevetve más
kollégiumokkal – az NKA egészében még mindig kiemelkedően magasnak nevezhető.
4.2. Sokéves tapasztalatunk szerint a pályázatok célkitűzése és megvalósulása összhangban
van. Ismereteink szerint pályázóink túlnyomó részére nem jellemző, hogy egyéb állami
forrásból is gazdálkodhatna.
4.3. Az elmúlt évek kialakult gyakorlata szerint a szakma speciális igényeire figyelve
igyekeztünk alakítani pályázati programjainkat. Ennek igazát bizonyítja, hogy
gyakorlatilag a beérkezett egyedi pályázatok (41 db) sem fogalmaznak meg másféle
igényeket, jelentkezésük inkább csak az eredeti pályázatok időrendi kérdésével függ össze.
Végigtekintve a kiírásokon, csaknem minden esetben – kiállítások, katalógusok,
monográfiák, szimpóziumok, alkotótelepek, külföldi kapcsolatok, műtárgy-vásárlás –
közvetlenül vagy csak csekély áttétellel az alkotói tevékenységet támogattuk. Ezt a fajta
célzatosságot semmilyen irányból nem is érte kritika. A hozzánk érkezett panaszok
általában egyedi esetekre, illetve egyedi sérelmekre vonatkoztak.
4.4. A kollégiumi döntéseknél fontos szempont a pályázó „előéletének” ismerete. Jó esetben,
így a már egy ideje a pályán lévő, és észrevehető teljesítményt mutató művészek estében a
kollégium tagjai különösebb „segédeszközök” nélkül, saját ismereteikre támaszkodhatnak.
Más esetekben az önéletrajz, a pályázó támogatójának a személyi hitele, s persze a
mellékelt portfolió segítik a föltétlen szükséges tájékozódást.
4.5. Általánosságban nem látjuk szükségét a Bizottság vagy az Igazgatóság ilyen fajta
korrekciós tevékenységének. Véleményünk szerint a pályázati kiírások és a döntések sem
zárnak ki szakmai csoportokat, irányzatokat. A munka folyamatában azonban – mint eddig
is – szeretnénk támaszkodni a Bizottság és az Igazgatóság mindenkori együttműködő és
egyetértő segítségére a pályázókat érintő adminisztráció, a pályázati tematika szükséges
változtatásai, bővítése, szűkítése, átalakítása ügyében.
Kovács Péter s.k.,
a Képzőművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Vezető: Gyimesi László
Titkár: Nagy Erika
db
1
2

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás

3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
17
18

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
200 000 000
40 560 069

-300 000 000
836 389 931
776 950 000
176*
56
24
5
85

238 580 000
414 720 000
19 450 000
672 750 000

2

24 000 000

2
87

24 000 000
696 750 000
104 200 000

85

372 750 000

1

*Megjegyzés: A számadat nem tartalmazza a 2009. évben beérkezett, de csak 2010-ben
elbírált pályázatokat.
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket?
– A „kiemelt kulturális programok” meg nem határozható szélességű szakterület, ezért a
kérdés nem válaszolható meg.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
– Kollégiumunk döntéseiben döntő többségben a Bizottság által meghatározott feladatok
ellátása jelent meg, a kollégiumnak nem volt saját kiemelt programja.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
– Nem határozható meg a kollégium szakterülete.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
– A Kollégium a 2009. évi pályázatok kiírása és elbírálása során igyekezett a ÖM–NKA
közös pályázat és a kollégium önálló pályázata között markáns szakmai
különbségeket megjeleníteni. Ez a törekvés azonban a rendelkezésre álló források és
igények aránya miatt csak kis mértékben valósult meg. Pénzügyi szempontból a
kollégium a korábbiaknál még mélyebb, részletesebb és alaposabb költségvetési
terveket várt el a pályázóktól. A kollégium igyekezett a pályázatok kiírásával és
elbírálásával a támogatások mielőbbi eljuttatását a nyertes pályázókhoz elősegíteni.
Ez azonban az adminisztrációs útvonalak lassúsága miatt, minden igyekezetünk
ellenére nem járt sikerrel.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
– Nem ismeri.
2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a
korábbinál erőteljesebb kommunikációjából?
– Nem tudom megítélni.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)
– Az ÖM–NKA pályázat összességében előnyös a kulturális élet eseményei, programjai,
fesztiváljai szempontjából. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy az ára ennek
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az is, hogy az NKA kénytelen a nevét adni több, a kulturális élettől messze eső –
turisztikai szempontból viszont fontos – rendezvényhez is.
2.5. A 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
– A kollégium pénzkerete 200 millió forint volt, de emellett ezt az összeget messze
meghaladó mértékű címzett támogatást kaptunk, mely összegeket a Bizottság által
meghatározott célokra, rendszerint meghívásos pályázat alapján bíráltuk el. A
kollégium rendelkezik kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvánnyal. Ennek
pontosítása és elszámolása, illetve pótlása folyamatban van.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és
végrehajtási rendszere?
– Úgy látom, hogy a pályáztatási rendszer megfelelő, az akadályokat külső hatóságok,
értelmetlen szigorítások okozzák.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
– A Bizottsággal és az Igazgatósággal megfelelő a munkakapcsolatunk. Más
szakkollégiummal a mi sajátos feladatunk miatt nincs közös pályázatunk.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
– Nincs.
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
– Nincs információnk.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
– Sikerült, nincs észrevételünk, illetve a 3.2. kérdésnél már említettük az indokolatlannak
tűnő hosszú eljárások hátrányait.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
– Kollégiumunknál nincs ilyen feladat.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
– A pályázatok száma hasonló, a pályázatok színvonala talán pozitív irányt mutatna, de
nem áttörés jelleggel.
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4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
– A pályázatok eredményessége a korábbiakhoz hasonló. A pályázók jelentős része
közpénzből (állami vagy önkormányzati) gazdálkodik.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a kulturális
élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati felhívások)? Ha nem, mi
lehetett/volt a hiba?
– Nem volt ilyen pályázat.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
– A büntetőjogi előélet jogszabályi kérdés, a szakmai előélet esetenként bírálati szempont.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
– Nem gondolom, hogy a deficites esztendő alkalmas lenne erőteljesebb irányítási
mozdulatokra.
dr. Gyimesi László
a Kiemelt Kulturális Programok
Kollégium vezetője
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Venyigéné Makrányi Margit
Bolega Gáborné
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
Címzett
Egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
272 000 000
850 927

-31 052 000
95 889 979
337 688 906
401
232
15
1
248

216 014 106
118 674 800
3 000 000
337 688 906

40

51 783 450

40

51 783 450

288
6

389 472 356
0
12 971 000

1

12 940 000

7
255
3

25 911 000
332 547 906
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket?
A napokban zajlanak vagy a közelmúltban zárultak az intézményeknél a
költségvetési egyeztetések, tervezések, így a pályázói kör szinte egésze
megtapasztalja, hogy a gazdasági nehézségek következtében szűkülnek a források,
rendkívül szigorú és következetes gazdálkodás mellett biztosítható csak a zavartalan
működés. A szakmai feladatokra, ezen belül az innovációra, a társadalom széles
rétegét vagy valamely kiemelt csoportot érintő szolgáltatásfejlesztésre ma már
csupán a pályázati források biztosítanak/biztosíthatnak fedezetet. Éppen ezért
kiemelt jelentősége van a könyvtári terület fejlesztését, új, korszerű szolgáltatások
kidolgozását, a könyvtáros szakmai megújulását támogató programoknak, az NKA
következetes, a minőségi szolgáltatások irányába ható támogatási politikájának.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A korábbi évek gyakorlatát követve, 2009-ben is a Bizottság döntésének
megfelelően, címzett támogatási keretből került sor a határon túli folyóiratok
eljuttatására a városi könyvtárakba és az ODR szolgáltató könyvtáraiba. A határon
túli magyar nyelvű és a tudományos igényű hazai sajtó támogatására, a nagyobb
könyvtárak szolgáltatói szerepének növelésre biztosított keret felhasználására
meghívásos pályázat keretében került sor, melyre a Könyvtári Kollégium a
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. hívta meg. A Kollégium rendelkezésére álló folyóirattámogatási keretet kiegészítette a Szépirodalmi Kollégiumtól keret-átcsoportosítással
kapott összeg, így változatlan kör juthatott hozzá a folyóiratokhoz.
2009-ben folytatódott a Büntetés-végrehajtási Intézetek könyvtárainak
állománybővítése, melyhez szintén címzett támogatás biztosított fedezetet. Az idei
program keretében – mely már a negyedik - az előzetesen letartóztatottak
elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárainak ellátására
lehetett pályázni. A megvalósítás ebben az évben is a megyei könyvtárak
közreműködésével történt. Meghívásos pályázat keretében kapott támogatást az
Országos Széchényi Könyvtár, mely az alábbi, határon túli magyar könyvtárak
kézirat- és könyvállománya katalogizálásának támogatására irányult:

Kismarton – Ferences Könyvtár

Pozsony – Evangélikus Líceum Könyvtára

Fülek – Ferences Könyvtár

Nagykároly – Piarista Könyvtár

Brassó – Fekete Templom könyvtára

Arad – Ferences Könyvtár
Ugyancsak meghívásos pályázat keretében, a Kollégium egyedi kerete terhére,
céltámogatásként folytatódott a Magyar művelődéstörténeti lexikon 2009-ben
megjelent 9. kötetének határon túli könyvtárakba való eljuttatása, az Országos
Széchényi Könyvtár közreműködésével.
Meghívásos pályázat keretében ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtár kapott
támogatást Skultéty Csaba Fiume-gyűjteményének megvásárlására.
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A kollégium a 2009-es pályázati évben kiemelten támogatta:
 a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését és népszerűsítését,
 a felhasználóbarát könyvtár kialakítását,
 a felhasználók képzését,
 a korszerű könyvtárszakmai ismeretek megosztását,
 a muzeális értékű könyvtári dokumentumok és gyűjtemények
állományvédelmét,
 valamint a nemzetiségi könyvtári szolgáltatás minőségének javítását.
2009-ben tovább folytatódott az a program, amely a közkönyvtárak szolgáltatói
tereinek megújítását, minőségi szolgáltatói környezet kialakítását célozta meg.
Ennek a pályázatnak a keretében számos településen megújult környezetben,
célbútorokkal és kiegészítő berendezésekkel, korszerű infrastruktúrával felszerelt
könyvtárakban, könyvtári szolgáltató helyeken fogadhatják az érdeklődőket.
Kiemelt szerepet és támogatást biztosít a Kollégium a könyvtári szolgáltatások
népszerűsítését szolgáló, a szakmai innovációt elősegítő, a könyvtárakban elérhető
sokszínű szolgáltatásokat, a használói környezet demográfiai és társadalmi
összetételét szem előtt tartó, a különböző könyvtárak együttműködésén alapuló és
együttes munkájával megvalósuló országos, regionális és megyei programoknak,
melyek jelentős számban vonnak be új használói csoportokat.
A könyvtárszakmai terület megújítása elképzelhetetlen a szakemberek tudásának
frissítése, új ismeretek bevonása nélkül. Ezt a célt hivatott támogatni a
könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésével a Kollégium.
Továbbra is támogattuk a használóképzést, a társadalmi felzárkózás és esélyteremtés
jegyében, figyelembe véve a könyvtárak eltérő működési környezetét, a helyi
társadalom sajátos igényeit.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
A fenntartókat és az intézményeket
sújtó
elvonások,
költségvetési
megszigorítások
következtében
ma
már
a
szakmai
innováció,
a
szolgáltatásfejlesztés, jelentősebb szakmai projektek megvalósítása csak pályázati
forrásokból lehetséges. Ez valamennyi könyvtártípus esetében jellemző, így a
pályázatok kiírásakor igyekeztünk a szakma igényeit, az ágazat programját
figyelembe venni. Természetesen valamennyi könyvtártípus egyidejű támogatása a
Kollégium rendelkezésére álló keret ismeretében nem tervezhető, ezért fontos
feladatunknak tartottuk, hogy megismerjük a szakmai területet érintő, más források
behívását lehetővé tevő pályázatokat. A pályázati kiírások során figyelemmel
voltunk az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, a könyvtári szakma
bizonyos szegmensét érintő Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a
Társadalmi Megújulás Operatív Program céljaira, a program által támogatott
témákra.
A könyvtárszakmai terület speciális problémáinak és igényeinek megismerését segíti
a Könyvtári Kollégium összetétele, hisz a kurátorok különböző könyvtártípusok
képviselői, többségük ezzel párhuzamosan könyvtárszakmai szervezetekben is
tevékenykedik, illetve országos szakmai programok megvalósításában vesz részt.
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Az információszerzés lehetőségét bővítik azok az alkalmak, amelyeken a Kollégium
vezetője, illetve tagja meghívottként vesz részt (IKSZ Elnökségi ülés, MKE
Vezetőségi ülés, szakmai fórumok, rendezvények).
Igyekezetünk ellenére sem tudtunk valamennyi – sokszor jogos – szakmai
elvárásnak megfelelni, de a visszajelzések és a beérkezett pályázatok alapján úgy
látjuk, a szakma többsége elégedett volt a pályázati kiírásokkal.
Továbbra is kiemelten kezeltük a korábbi években a kollégium, vagy a minisztérium
támogatásával megkezdett programok folytatását (könyvtárszakmai kiadványok
előkészítése és megjelentetése, állományvédelem, szakmai rendezvények,
továbbképzések, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése stb.).
Átgondolást igényel a nyilvánosságban korlátozott, ugyanakkor jelentős számú
iskolai könyvtár helyzete, a pályáztatás során felmerülő ellentmondás (oktatási
terület, ugyanakkor könyvtár) feloldása, kezelése.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2008. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Az NKA Bizottsága által megfogalmazott célkitűzések és prioritások mellett a
Könyvtári Kollégium szakmai elképzeléseit, a pályázati tematikát mintegy
vezérfonalként meghatározza a magyar könyvtárügy 2008-tól 2013-ig szóló, az
ágazati irányítás által elfogadott stratégiája, a „Portál Program”. A 2009. évi
pályázati kiírások során is igyekeztünk figyelembe venni a dokumentumban
megfogalmazott célokat, hozzájárulni azok megvalósításához.
A célok megvalósítása, a szakmai és pénzügyi döntések megalapozottsága
érdekében már a pályázati kiírásokban rögzítettük a legfontosabb elveket, minden
esetben meghatároztuk a pályázat benyújtására jogosultak körét, a rendelkezésre álló
keretösszegeket, a megpályázható összegeket, jogcímeket.
Általános szakmai elvként rögzítettük, hogy előnyben részesítjük a több könyvtár
összefogásával, együttműködésével megvalósítható programokat, a szakmai
innovációt elősegítő témákat. A pályázati környezet, szakma számára elérhető egyéb
forrásokat figyelembe vételével törekedtünk arra, hogy a könyvtártípusok minél
szélesebb köre pályázati lehetőséghez jusson.
A döntés során 2009-ben érvényesítettük a pénzügyi szempontokat is, figyelve a
programok átfogó jellegére, a költségvetés kidolgozottságára és realitására,
törekedve az elaprózódás megelőzésére.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
A Könyvtári Kollégium tagjai ismerik a könyvtári szakterület egyéb támogatási
lehetőségeit, az éves pályázati témák és célok meghatározása, a pályázatok kiírása
során azokat figyelembe is vesszük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azokra a
fejlesztésekre, melyekre más szervezet ír ki pályázatot, mi nem írunk ki.
Ugyanakkor az is stratégiai célunk, hogy – ha szükséges – biztosítjuk a más
forrásból megkezdett fejlesztések befejezését, a stratégiában megfogalmazott célok
elérését. Pl. a Közkincs pályázatok segítségével több közkönyvtár, illetve fenntartója
megújította közösségi tereit, a korszerű könyvtári szolgáltatások fogadására, a
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mozgáskorlátozottak számára látogathatóvá tette, a szolgáltató terek berendezésére,
bútorozására viszont már a Kollégium pályázata adott lehetőséget.
A 2009. évi pályázati témák, a kedvezményezetti kör meghatározása során
figyelembe vettük, hogy a könyvtárak egy bizonyos köre számára informatikai és
szolgáltatásfejlesztésére, olvasásnépszerűsítő programok szervezésére jelentős
források állnak majd rendelkezésre a TIOP és TÁMOP keretében.
2.3. A kollégium és a pályázók hogyan profitálnak az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb
kommunikációjából?
A Nemzeti Kulturális Alap szerepe, a Könyvtári Kollégium tevékenysége a pályázók
és a szakmai közvélemény előtt is ismert. Ezt jelzi a beérkezett pályázatok magas
száma, a kiírandó pályázati témákra érkező javaslatok, az időről – időre felbukkanó
egyedi kérések. A szakterület jellegéből adódik, hogy a 2008-ban indult kritikai
portálon, a „Revizor” menüben elsősorban kiállításokról, rendezvényekről
olvashatunk, melyek között találhatók olyanok is, melyek a Könyvtári Kollégium
támogatásával valósultak meg.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, MASZRE, KvVM…etc.)?
A Büntetés-végrehajtási intézetek könyvtári támogatásához címzetten rendelkezésre
álló 5 millió forinthoz 2009-ben ugyan már nem adott támogatást az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium, de készséggel voltak segítségünkre a kedvezményezetti
kör beazonosításában. A pályázat kiírása előtt rendszeresen egyeztetünk a
minisztériummal, a helyi intézetek vezetésével. A pályázati program
megvalósításban közreműködő megyei könyvtárak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár külön megállapodást kötnek az intézetekkel, a megállapodásban
rögzítettek biztosítják a program sikeres végrehajtását, az eredmények követését.
2.5. A 2009. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A kollégiumnak már 2009-ben sem maradt kötelezettséggel nem terhelt pénze az
éves keretből. A 2008. második félévi döntés eredményként a szakmai folyóiratok
megjelenésének, valamint az állományvédelmi pályázatok egy részének
támogatására a 2009. évi keret terhére került sor, így a Kollégium eleve kevesebb
pénzből gazdálkodott.
A Könyvtári Kollégium éves jóváhagyott kerete 272 m Ft volt. Az előző évi
keretmaradványból 850 927 Ft átvezetésre került, de 31 052 000 Ft a tárgyévet
megelőző év pályázatainál (állományvédelem, restaurálás) kiosztásra került.
Címzett támogatásként további 131 030253 Ft került a kuratóriumhoz, így a 2009ben az éves felhasználható keret összege 372 829 180 Ft lett. A következő év keretét
terhelő kötelezettségvállalásról döntött a Könyvtári Kollégium 8 pályázat esetében,
összesen 16 900 000 Ft értékben. Az éves keretmaradvány összege alatta maradt az
előző évinek, mindössze 256 824 Ft.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és végrehajtási
rendszere?
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2009-ben a nagyszámú beérkezett pályázat döntésre történő előkészítése
körültekintő és megfelelő volt, támogatta a döntési folyamat zavartalanságát. A
pályázók a pályázati időszakban kérdéseikre választ kaptak, a döntést követően
időben elérhetővé váltak a pályázati eredmények. Az NKA döntési rendszere
megfelelő, a végrehajtási rendszer viszont nehezíti a pályázatok megvalósítását. A
döntést követően hosszú az átfutási idő a szerződések megkötéséig, amely több
esetben magával vonta a megvalósítási határidő módosításának kérvényezését.
Vitatható és igazán nem betartható, ellenőrizhető a pályázatok beadásánál a
beérkezési határidő meghatározása.
Korrekten ellenőrizhető és vitathatatlan lenne a postára adás dátumának kikötése,
elkerülve ezzel az esetleges reklamációkat.
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal, valamint
az Igazgatósággal?
A Könyvtári Kollégiumhoz rendelt bizottsági tag valamennyi rendes és soron kívüli
Kollégiumi ülésre meghívást kapott, melyeken aktívan részt vett. Tájékoztatást adott
a Bizottság kollégiumunkat érintő döntéseiről, tanácsaival segítette a kurátorok
munkáját. A Bizottság ülésein képviselte a kollégium véleményét azon pályázatok
ügyében, amelyekben összeférhetetlenség miatt Kollégium nem hozhatott döntést, s
ezt a Bizottságnak kellett megtennie.
A Kollégium vezetője valamennyi Bizottsági ülésen megjelent, amelyre meghívást
kapott, tekintettel a Márai-program előkészítésére. A Kollégium titkára közvetlen, az
operatív munkát és a döntéshozatalt segítő támogatásának köszönhetően a
Kollégium működése zavartalan volt. A kollégium titkárával, de az Igazgatóság
valamennyi érintett tagjával, a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársaival is kiváló
munkakapcsolat alakult ki mind az elnök, mind tagok vonatkozásában.
A kurátorok és a magam nevében köszönöm segítő támogatásukat.
A Könyvtári Kollégium egy programja – mely az irodalmi, valamint az
ismeretterjesztő folyóiratok eljuttatását érinti a városi és az ODR szolgáltató
könyvtárakba –, a Szépirodalmi, valamint az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégiummal egyeztetve indult. 2009-ben, egyeztetve a két Kollégium
képviselőivel, tovább bővítettük az e körbe bevont lapok számát, melyhez fedezetet
a Szépirodalmi Kollégium keretéből kaptunk.
Átgondolást igényel a Közművelődési Szakmai Kollégiummal való együttműködés.
Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogyan tudjuk segíteni a kistelepülések
kulturális ellátását, milyen témákban lehet közös pályázatok kiírásában gondolkodni.
3.3 Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
2009-ben nyolc alkalommal és helyszínen került sor teljesítmény-ellenőrzésre,
melyben a kurátorok részt vettek. Valamennyi ellenőrzés mind pénzügyileg, mind
szakmailag megfelelő minősítéssel zárult. Az ellenőrzés folyamatát megfelelőnek
tartjuk, a Belső Ellenőrzési Osztálytól a szükséges információkat és útmutatást
megkaptuk előzetesen, de a helyszíni látogatások során is. A belső ellenőrzésre
kiválasztott témák és a helyszínek is tükrözték azt a sokszínűséget, mely a pályázati
kiírásokra, illetve a támogatottak körére jellemző.
A teljesítmény-ellenőrzések vezetői összefoglalóit a Belső Ellenőrzési Osztály 2009ben eljuttatta a Kollégiumnak. Intézkedési tervet az ellenőrzés megállapításai nem
igényeltek, valamennyi ellenőrzést lezártnak tekinthettünk.
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3.4 Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
A pályázatok kiírása és beérkezése a Pályázati naptárban megadott terv szerint
történt. Itt is meg kívánjuk jegyezni, hogy a beérkezési határidő helyett a beadási
határidő megadását javasoljunk, valamint a szerződéskötés folyamatán kellene
gyorsítani.
Átgondolást igényel a könyvtári pályázatok kiírásának tavaszi időpontja. A
pályázatok beadásának időpontjában az intézmények még nem rendelkeznek
költségvetéssel, mely nehezíti a fenntartói támogatások megszerzését.
3.5 Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A Könyvtári Kollégium évek óta öt országos szakmai folyóirat hagyományos és
internetes megjelenését támogatja, meghívásos pályázattal. Az időszaki kiadványok
más kollégiumtól nem részesültek támogatásban, a Bizottság előírásainak
megfeleltek, megjelenésük támogatására 2009-ben is sor került. Azon bizottsági
javaslat érvényesítéséhez, hogy a hagyományos, nyomtatott formával szemben
előnyben kell részesíteni az internetes megjelenést, további érdekkörök, a lapokat
megjelentető kiadókkal való egyeztetés, szakmai konszenzus szükséges.
A folyóirat-támogatási pályázat betétlapja továbbra is bonyolult, felesleges adatokat,
ennek következtében nagy munkát ró a pályázókra. A betétlap egyszerűsítése
indokolt.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
2009-ben 401 pályázat érkezett, ez közel 170-el kevesebb az előző évinél. Ennek
oka részben a kiírásra került témákban keresendő, részben az érintett kör
szűküléséből, illetve jelentős újabb pályázati források megjelenéséből is következik.
A megnyíló Európai Uniós források a nyilvános könyvtárak számára nagy
lehetőséget jelentenek, de el is vonják az erőforrást az egyéb pályázatoktól.
Viszonylag magas (10%) azon pályázatok aránya, melyek érvénytelenség miatt
elutasításra kerültek. Jellemző a hiányos pályázat, a kiírásban rögzített elvárásoknak,
feltételeknek nem megfelelő pályázat. Ilyen jellegű problémákkal elsősorban az
eszközbeszerzési (bővített könyvtári szolgáltató terek bútorozása, berendezése)
pályázatok esetében találkoztunk. Ennek több oka is van, elsősorban az, hogy –
különösen a fenntartó önkormányzatok által benyújtott pályázatok esetében – a
szolgáltató tér feltételként előírt bővítése nélkül is nagy számban érkeztek
pályázatok. Az sem volt egyedi, hogy a kötelezően elírt dokumentumokat sem
mellékelte a pályázó, s még a hiánypótlás lehetőségével sem éltek több esetben.
Ugyanakkor sajnálatos, hogy nem változott a pályázatok szakmai színvonala, az
érvényes, de szakmailag nem megfelelő pályázatok aránya.
Összességében a beérkezett pályázatok 72%-át támogattuk. A támogatott pályázatok
részére a megítélt támogatás az igényelthez képest abban az esetben csökkent, ha a
pályázati igény messze meghaladta a kiírásban szereplő összeget, illetve abban az
esetben, ha a pályázó a kiírásnak nem megfelelő jogcímen igényelte a támogatást.
Nem csökkentettük a támogatás összegét olyan témákban, ahol ennek következtében
a program végrehajtása nem biztosítható.
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Az első félév pályázati kiírásában 150 m Ft támogatási összegre tettük közzé 5
pályázati témában a felhívásokat. 254 db pályázat érkezett, s az igényelt
támogatások összege 322 481 529 Ft volt. A beérkezett 254 pályázatból 253
támogatásra került, de jelentősen kellett csökkenteni a támogatás összegét. A
kiosztott támogatás összege 210 407 987 Ft volt.
Az első félévben 2 egyedi pályázat is beadásra került.
A második félév pályázati kiírásai nagyrészt meghívásos pályázatok voltak, de 3
témában sor került nyílt pályázati kiírásra is. A második félévben 147 pályázat
érkezett, melyből 2 db volt egyedi.
A Kuratórium 124 db pályázatot támogatott, 15 db érvénytelen volt, 8 db pedig
elutasításra (nem támogatott) került.
A pályázatok kiírása során 2009-ben is törekedtünk a különféle könyvtártípusok,
illetve a szakterületek arányos támogatására. A támogatások hatékony felhasználását
igyekeztünk azzal is biztosítani, hogy egyes programok esetében (rendezvények
szervezése és lebonyolítása, dokumentumok kötése) a pályázó nagyobb intézmények
számára előírás volt azok megyei, regionális szintű megvalósítása, a többi
könyvtártípus, ill. más közgyűjtemények bevonásával.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok eredményességéről a kollégiumnak elsősorban a szakmai beszámolók
alapján van információja. (A szakmai beszámolók értékelésében valamennyi kurátor
részt vett 2009-ben.) Ez sok esetben tárgyiasult formában is megjelenik (pl. a
szakmai kiadvány megjelenése, folyóirat-támogatás), más esetekben – pl. a
restaurálási pályázat –, a részletes állapotleírás, a munkával megbízott szakmai
megvalósító igényes dokumentációja ad képet a pályázat eredményességéről. Az
országos és megyei rendezvények esetében számszerűsíthető eredmény a résztvevők
száma: évek óta sikeres a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” olvasásnépszerűsítő programsorozat, amelynek megrendezését a Kollégium az Informatikai
Könyvtári Szövetség szervező munkájának és a programokat összefogó megyei
könyvtárak támogatásával segítette. Egyre több pályázó ad számot a támogatott
programról olyan formán, hogy a pr-anyagok mellett fotókat, sajtómegjelenéseket is
mellékel a szöveges beszámolókhoz.
Vannak visszajelzések egy-egy pályázati téma hasznosulását illetően is. A határon
túli és magyar lapok ODR és városi könyvtárakba juttatása több kérdést is felvet.
Többek között nem tartják szerencsésnek a központi „leosztást”, azt, hogy nem
maguk határozhatják meg a hozzájuk támogatás útján eljutó lapok összetételét.
Ezen igények figyelembe vétele a teljes folyóirat-támogatási rendszer újragondolását
jelentheti.
A Könyvtári Kollégiumhoz pályázó intézmények, fenntartók általában nem képesek
a programok megvalósításához saját költségvetési forrásokat is mozgósítani, így a
program megvalósulása a támogatás függvénye. A kollégium csak néhány altéma
esetében (eszközbeszerzés) ír elő önrészt. A tapasztalatok alapján a szóba jöhető
pályázók többsége ezt fel is tudta vállalni, de ismerve a költségvetési
megszorításokat, ez a jövőben jelentősen megváltozhat.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi
volt a hiba?

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

80 / 225

A Könyvtári Kollégiumnak 2009-ben sem volt eredménytelen pályázati felhívása. A
korábbinál nagyobb számú érvénytelen, ill. a tavalyihoz hasonló arányú, szakmai
szempontból elutasított pályázatok okairól a 4.1-es pontban már szóltunk. A pályázati
kiírások egy része évenként ismétlődő, lehetőséget biztosítva már megkezdett
szakmai programok (egyedi dokumentumok, restaurálása, gyűjtemények
állományvédelme) befejezésére, ill. folytatására, a kollégium támogatásával készült
szakmai kiadványok megjelentetésére stb. Összességében a beérkezett pályázatok
száma megfelelt a várakozásoknak. A meghívásos pályázatot teljes köre
támogatásban részesült 2009-ben, s két egyedi pályázat támogatása is megvalósult.
A korábbi években jelentős számú pályázattal voltak jelen a restaurálási és a
gyűjteményi állományvédelem témakörben az iskolai könyvtárak, melyek a 2009-es
kiírásból kimaradtak. Ez a Kollégiumi döntés több esetben a már megkezdett munka
folytatását akasztotta meg, az érintettek reklamációval éltek. Ezt a kérdést a 2010-es
kiírások során újra át kell gondolni.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Az érvényes pályázatok esetében a legfontosabb szempont a döntés során, hogy a
pályázat szakmailag megalapozott-e, megfelel-e a pályázati kiírásban
megfogalmazott szakmai és pénzügyi feltételeknek. Az már a döntés-előkészítés
során kiderül, ha valamelyik pályázónak az NKA-val szemben elszámolási
késedelme, vagy más jellegű „tartozása” van. A Kollégium tagjai szinte a teljes
könyvtárszakmai kört lefedik, ismereteik átfogóak az általuk képviselt szakmai
területet illetően.
A kurátorok a szakmai beszámolók ellenőrzése, valamint a teljesítmény-ellenőrzések
során is tapasztalatokat szereznek a pályázókról, s ezek az ismeretek is szerepet
játszanak a döntésben.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
A pályázók megfelelő tájékoztatását mindenkor indokoltnak tartjuk, jogszabályi
változtatások esetén különösen fontos a figyelemfelhívás. Teljesen egyértelmű
pályázati feltételek esetén is előfordulnak olyan pályázatok, amelyek nem felelnek
meg. Több pályázónak továbbra is gondot jelent a költségvetés elkészítése, a
pályázható jogcímek kezelése. Fontos, hogy a bizonytalan pályázók előzetesen
tájékozódjanak a kollégium titkáránál, elnökénél, vagy tagjainál, így csökkenthető a
hiányos, vagy érvénytelen pályázatok száma. A Kollégium titkára felajánlotta
személyes segítségnyújtását, a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatók megtartását,
mellyel reményeink szerint a pályázók szélesebb köre élni fog.
A jövőben sem szabad lemondani a szakmai innovációt támogató pályázati célok
megfogalmazásáról,
melyet
a
szakmai
terület
stratégiai
tervében
megfogalmazottakkal összhangban kell megtenni.
Venyigéné Makrányi Margit s.k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium
vezetője
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KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Csatlósné Komáromi Katalin
Titkár: Bitskey Viktória
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
389 000 000
54 995 960

-48 650 960
395 345 000
1091
525
0
25
550
5

362 710 000
0
32 635 000
395 345 000
5 000 000

65

72 650 000

65

72 650 000

615
146

467 995 000
0
413 587 000

21

351 990 000

167

765 577 000

717 1 160 922 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.
A Közművelődési Szakmai Kollégium szakterületének megfelelően, a Nemzeti
Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokhoz igazodva fogalmazta meg
pályázati kiírásait, figyelembe véve a közművelődési terület specifikumait. A kollégium
elképzelhetőnek tartja, hogy más szakmai kollégiumokkal (népművészet, könyvtár,
múzeum) együtt teremtsen pályázati lehetőségeket. Ezt a törekvésünket indokolja az is,
hogy szakmai területünkön számos intézményi integráció jellemezte az elmúlt éveket
országszerte.
1.2.
Kollégiumunknak a Bizottság által kiemelt cél támogatása a cirkuszművészet
volt, melyre a tervezett költségvetésben szereplő 5 millió forinton felül a kollégium
saját keretéből kiegészítve még 950 000 Ft költött. Címzett támogatást nyújtottunk hat
város közművelődési intézményének, településenként 500 000 Ft összegben. E program
keretében azok a művelődési házak jutottak pluszforráshoz, amelyek a „Dicsőséges
tavaszi hadjárat” kiállítási programhoz sajátos, egyedi rendezvényekkel kapcsolódtak.
A pályázat lebonyolítása a Múzeumi Kollégiummal együttműködve történt.
1.3.
Speciális problémával nem találkoztunk. Leginkább jellemző volt az
intézményi átszervezésekből adódó, a pályázatok mellékleteként csatolt jogi
dokumentációk folyamatos áttekintése. Rendkívül fontos a pályázati felhívásokban a
támogatott jogcímek pontos megfogalmazása, hiszen ezek értelmezése nemcsak a
bírálatkor, hanem az elszámoláskor is napirenden szerepel. A rendezvények
megvalósulását segítő folyamatok, eszközök, tárgyi-személyi feltételek tartoztak ebbe a
kategóriába. Ugyancsak pontosításra szorul az önrész számításának témaköre, melynek
mértékét nem minden esetben számolják helyesen a pályázók.
2.

Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium döntései során a korábbi évek gyakorlatát folytatta. A beérkezett
nagyszámú pályázatokra igyekeztünk olyan támogatási összegeket megítélni, melyek
a program megvalósíthatóságát biztosítják. Fokozatosan érvényesíteni kívántuk azt a
szándékot, hogy a szakmailag elfogadott nagy hagyománnyal rendelkező események
és az innovatív kezdeményezések nagyobb összeggel párosuljanak. Egyre ritkábban
fordult elő a százezer forint körüli támogatási összeg megítélése.
2.2. A kurátorok ismerik a szakterület hasonló pályázatait, ezért a kollégium
felhívásaiban figyelembe vette azokat. Kollégiumunk az elmúlt évre vállalt pályázati
naptár iránymutatásait is igyekezett tartani, figyelemmel kísérve a többi szervezet
pályázati felhívásainak dátumát. A kuratórium tagjainak nagy része más szakmai,
irányító intézménynek, szervezetnek is tagja, így ez a fajta kommunikáció nem
jelentett akadályt.
2.3. A Nemzeti Kulturális Alap erőteljesebb kommunikációja a szakmai kollégium
presztízsét is emeli. A közművelődési intézmények, civil szervezetek munkájának
elismertségét is jelenti, ha az NKA-támogatásra méltónak ítéli pályázataikat. Az NKA
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vezető tisztségviselőinek egy-egy rendezvényen való személyes megjelenése szintén
erősíti a támogató szervezet szerepét.
A kurátorok számára is sok tanulsággal szolgál a Revizor online internetes fórum
működtetése. Igaz, itt a szakmai kollégiumunkat érintő rendezvények csak ritkán
kerülnek fókuszba.
2.4. A szakmai kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel kötött
együttműködési megállapodása lényegi kérdésekben nem befolyásolja.
2.5. A Közművelődési Szakmai Kollégiumhoz az elmúlt évben 1091 db pályázat
érkezett, melyből 615 db támogatott. A támogatott pályázatok 839.936.319 forint
támogatási igényt mutattak, melyből összesen 467.995.000 forint került megítélésre. A
beérkezett támogatási igénynek ez 55%-át jelentette. A pályázati felhívásokra
405.680.000 Ft, az egyedi pályázatokra 42.185.000 Ft került megítélésre.
A Kollégium az Igazgatóság év eleji kérését figyelembe véve több pályázati kiírásával
a tárgyévi keret folyamatos felhasználásáról döntött. A 2009. július 31-én lezáruló
felhívásunkkal el is költöttük a tárgyévi keretet. December hónapban a 2010. évi keret
terhére ítéltük meg a folyóirat-támogatásokat 20.130.000 Ft összegben.
Keretmaradvány év végén 83.150 forint volt. Ez a pályázók visszafizetési
kötelezettségéből keletkezett.
3.

Működési kérdések
3.1. Az NKA pályázati rendszerét országosan ismerik, a felhívások megjelenését
figyelemmel kísérik, a közművelődési szakma számít a támogatásokra.
3.2. A kollégiumunk ügyeit 2009. szeptember végéig Bagáriné Viszket Katalin
képviselte a Bizottságban. Bizottsági tagunk a kollégiumot rendszeresen tájékoztatta a
bizottsági üléseken elhangzottakról, kollégiumi üléseinken részt vett, döntéseinket,
pályázati kiírásainkat figyelemmel kísérte. A Kollégium vezetőjével napi kapcsolatot
tartott, az együttműködés zavartalan volt. A Kollégium képviseletét 2009 októberétől
Rózsa Edit látja el. Fontos feladatának tekinti, hogy a programtámogatások mellett
minél nagyobb hangsúlyt kapjon a közművelődési terület marketingje. Nagy
lendülettel, tapasztalatokkal kezdte meg munkáját.
Az Igazgatósággal szintén jó kapcsolatot ápolunk. A kollégium elnöke napi
kapcsolatban állt a Kollégium titkárával, Bitskey Viktóriával, az elszámoltatási
osztály, valamint a belső ellenőrzési osztály munkatársaival.
Szükség esetén az igazgatási osztály is segítő szándékkal állt kérdéseinkhez.
Más szakkollégiumok munkájáról a közös, kollégiumi elnökök találkozóin értesültünk,
néhány esetben személyes találkozók alkalmával. Konkrét együttműködés csak a
Múzeumi Kollégiummal történt az elmúlt év során.
A Kollégiumunkban hat új kurátor kezdte meg munkáját 2009. január elsején. Ebből a
szempontból hasznos volt, hogy gyakrabban üléseztünk. Több lehetőség volt egymás
jobb megismerésére is.
3.3. Az igazgatóság belső ellenőrzési osztályával közös, helyszíni teljesítményellenőrzések az év elején elfogadott ütemterv szerint történtek. A kurátorok és a
belsőellenőrzési osztály közös munkája mind a tíz vizsgálat alkalmával
zökkenőmentes volt. Valamennyi ellenőrzésre a vállalt határidőn belül sor került. A
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helyszíni ellenőrzésen a beszámolók mind szakmailag, mind pénzügyileg megfeleltek
az előírásoknak. A hajdúnánási Móricz Pál Művelődési Központ szakmai
vonatkozásban kapott korlátozottan megfelelő minősítést, míg a Budapesti
Népművelők Egyesülete pénzügyi szempontból. A kollégium egy-egy pályázati
kiírásnál igyekszik a szakmai beszámolók szempontjait is pontosan megfogalmazni,
melyek jól hasznosíthatók az elszámoltatás és az esetleges belső ellenőrzési
vizsgálatok alkalmával is.
A helyszíni találkozások lehetőséget teremtettek arra is, hogy a pályázókkal a
pályázatokkal kapcsolatos észrevételeit és tapasztalatait megbeszéljük
3.4. A pályázati naptárban tervezett időpontokat sikerült betartani. Ezek az altémáknak
megfelelően az alábbiak voltak:
Altémaszám
2008, 2035
2008 /meghívásos/
2032
2031
2008
2001

Beérkezési határidő
2009. február 27.
2009. március 4.
2009. március 27.
2009. április 30.
2009. július 31.
2009. november 3.

A határidők és ütemtervek pozitívan segítették a kollégium munkáját, bár az előző
évihez képest több ülésünk volt.
3.5. A megváltozott folyóirat-támogatási rendszer előnyösen befolyásolta a beérkezett
pályázatokat, és idővel tisztább képet ad a pályázók és a támogatók felé egyaránt.
4.

Pályázati tapasztalatok
4.1 A korábbi évekhez képest a pályázatok számában lényeges változás nem történt.
Kollégiumunkhoz 1091 db pályázat érkezett Az előző év végén beérkezett, de 2009.
januárjában bírált pályázatokkal együtt 1142 db pályázatról döntött a kuratórium. A
pályázók felkészültségében és szakmai színvonalában mutatkoznak eltérések. A
cirkuszművészet pályázatai gyakran nem érik el a megfelelő formai és tartalmi
követelményeket. Az intézmények és civil szervezetek pályázatai jó színvonalúak, a
pályázók felkészültsége megfelelő.
A munkánk során szerzett tapasztalatok, szűrők, racionalitások folyamatosan
beépültek a pályázati kiírásokba.
A rendezvény típusok között előtérbe kerültek a több művészeti ágat felölelő
események, fesztiválok, és a könyvtárak, múzeumok közös munkájával megvalósuló
programok.
4.2. A pályázatok eredményessége és megvalósulása összhangban van a pályázatok
célkitűzésével. A megvalósítást gyakran a már korábban jelzett lokális szervezeti
átalakítások befolyásolták, és vezettek határidő-módosításokhoz. Lényeges változás a
korábbi évekhez képest, hogy a pályázók közel fele-fele arányban költségvetési
szervek /506/ és nonprofit szervezetek /502/. Elenyésző a vállalkozások száma a
pályázók között /10/.
A pályázók nagy része a vállalt önerőt más állami forrásból biztosítja.
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4.3. A beérkezett pályázatok még így is magas darabszáma a kiírt altémák fontosságát,
helyességét igazolták. A pályázók köre várja a hagyományos témákat, de a
kuratóriumunk szándéka új területek bevonása is.
4.4. Valamennyi pályázó, ha korábbi elszámolási kötelezettségének eleget tett egyenlő
eséllyel indul a pályázatokon.
4.5. A Bizottság és az Igazgatóság a kurátorok bevonásával segíthet a pályázati
felkészülésben. A kurátorok területi hovatartozásak alapján ez minden megyére,
régióra kiterjedhet. Az erőteljesebb szelekciót az önerő mértéke jelentheti, bár ez a
civil szervezetek számára jelenleg is gondot okoz..

Csatlósné Komáromi Katalin s.k.,
a Közművelődés Szakmai
Kollégiumi vezetője
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Baráth Magdolna
Pusztai Mária
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
167 000 000
36 118 033

-22 881 392
180 236 641
283
207
0
9
216

167 880 441
0
12 356 200
180 236 641

8

23 235 000

8

23 235 000

224

203 471 641
0
1 000 000
1 000 000
181 236 641

1
1
217
6
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1. 1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre vagy
tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket?
A Levéltári Szakmai Kollégium a korábbi évekhez hasonlóan 2009. évben is döntő módon a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben első helyen megjelölt cél megvalósulását, a
nemzeti és egyetemes értékek létrehozását, megőrzését, valamint hazai és határon túli
terjesztését segítette elő.
Szabadon felhasználható éves keretünk terhére támogattuk:
 a közlevéltári anyag forrásértékének gazdagítása érdekében a maradandó értékű
magániratok megvásárlását és közlevéltári elhelyezését;
 meghatározott irategyüttesek adatbázis-építéssel egybekötött – a megőrzést és a
hozzáférést egyaránt elősegítő – digitalizálását;
 a közérdeklődésre számot tartó irategyütteseket szöveghűen közlő, magyarázó
jegyzetekkel ellátott forráskiadványok elkészítését, hagyományos vagy digitális
formában való megjelentetését;
 a levéltári anyag használatát megkönnyítő segédletek – repertóriumok, ismertető
leltárak, egyes irategyüttesekhez kapcsolódó mutatók stb. – számítógépre vitelét és
közreadását;
 a levéltári anyag felhasználásával végzett tudományos kutatások eredményeit
bemutató gyűjteményes kötetek és évkönyvek publikálását.
Az év közbeni keretmódosítás következtében a felhasználható keretünk 207.730.000 Ft-ról
180.236.641 Ft-ra csökkent, így a pályázatok támogatására 23.235.000 Ft-ot a 2010. évi
keretből vettünk igénybe.
Gyűjteménygyarapításra az eredetileg rendelkezésre álló keretünk 6,8%-át (14.128.000 Ft-ot),
digitalizálásra 30,8%-át (64.081.000 Ft-ot), adatbázisok létrehozására 5,3%-át (11.012.000 Ftot) forráskiadványok elkészítésének és megjelentetésének elősegítésére 8,6%-át (17.946.000
Ft-ot), levéltári segédletekre 4,76%-át (9.901.000 Ft-ot), gyűjteményes kötetek és levéltári
évkönyvek publikálásának támogatására 3,45%-át (7.168.000 Ft-ot) utaltuk át. A 2008-as
évhez képest a digitalizálásra fordított összeg nem csupán összegszerűségében (erre a célra
2009-ben a 2008. évhez képest 6.000.000 Ft-tal több támogatást adtunk), de arányában is
növekedett. Ugyancsak növekedett a levéltári segédletek megjelentetésére adott támogatási
összeg, míg a forráskiadványok előkészítésénél és megjelentetésénél ellentétes tendencia
figyelhető meg. Míg az előző évben erre a pályázati altémára fizettük ki a legnagyobb
támogatási összeget (a felhasznált keret 31,9%-át), 2009-ben az átutalt összeg nem csupán
nagyságrendjében, de arányaiban is jelentősen csökkent.
Éves keretünk fennmaradt részével is a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben megjelölt célok megvalósítását segítettük elő. Szabadon felhasználható keretünk 9,5%-ával
(19.752.000 Ft-tal) a levéltárak tudományos és közművelődési szerepvállalását erősítő,
kapcsolatrendszerének bővítését szolgáló tudományos konferenciák, fővárosi és megyei
levéltári napok, egyesületi rendezvények megszervezését, valamint a múzeumi majálison és
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az ünnepi könyvhéten való levéltári részvételt támogattuk. 0,5%-nyi összeget (1.118.600 Ftot) szakmai továbbképzés és műhelybeszélgetések finanszírozására, 6.914.000 Ft-ot a
levéltári, illetve a levéltári tevékenységhez szorosan kapcsolódó szakmai folyóiratok
megjelentetésére fordítottuk. (Ez utóbbi 2,5 millió Ft-tal kevesebb a 2008-ban e célra megítélt
támogatásnál.)
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a kollégiumnak saját kiemelt
programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Levéltári Szakmai Kollégium 2008-ban nem rendelkezett céltámogatási kerettel, szabadon
felhasználható keretünk terhére a Bizottság kiemelt témát nem írt elő. A Levéltári Kollégium
meghívásos pályázat kiírásával kapcsolódott az NKA 2010-ben induló „Felemelő század”
elnevezésű programsorozatához. A Kollégium a pályázó hét levéltár számára 13.980.000 Ft
összeget (felhasználható keretünk 6,7%-át) ítélt meg az adott városban és vidékén az (1848)
1867–1918 közötti időszakban lezajlott polgárosulás kiemelt fontosságú dokumentumainak
feltárására, jegyzékbe vételére, illetve a dokumentumokból készített válogatott
forrásgyűjtemény jegyzetelt, bevezető tanulmánnyal ellátott közreadására.
A Kollégium 2007-ben kezdte el kiemelten támogatni a Mohács előtti oklevelek, valamint a
Magyar Országos Levéltárban és az önkormányzati levéltárakban őrzött kataszteri térképek
adatbázis-építéssel eegybekötött digitalizálását; a megkezdett munka folytatását a kollégium
2009-ban is kiemelten támogatta. A levéltári anyag eseti, ötletszerű digitalizálásának
támogatásától viszont továbbra is elzárkóztunk. Digitalizálásra 2009-ben 29 pályázat érkezett,
amelyből 25 részesült támogatásban.
A Kollégium még 2007-ben – az adatbázis-építéssel egybekötött digitalizálási tevékenység
programmá szervezése érdekében – pályázatot hirdetett, és a nyertes szakmai csoportok
részére támogatást adott a kéziratos térképek, a kataszteri térképekhez kapcsolódó iratok, az
1848 előtti iskolai anyakönyvek és az egyházi anyakönyvek digitalizálását segítő módszertani
tanulmányok elkészítésére. Az elkészült tanulmányokban szereplő ajánlásokat a Kollégium a
2009. évi pályázati kiírásnál figyelembe vette, és a pályázatok megvalósítása során egységes
szabványrendszer alkalmazását írta elő.
A Kollégium 2009-ben ugyancsak kiemelten támogatta az MDP/MSZMP vezető testületi
jegyzőkönyvek képi digatalizálását, adatbázisban történő feldolgozását és on-line
közzétételét. Ez a munka Budapest Főváros Levéltárában és néhány megyei levéltárban az
NKA támogatásával már a korábbi években megkezdődött, a digitalizált képanyag a közös
levéltári portálon (www.archivportal.hu) elérhető.
1.3. Találkozott-e a kollégium munkája során a szakterületre jellemző, speciális problémával?
Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
A levéltári anyag szakszerű megőrzése és a benne rejlő információk közkinccsé tétele a
levéltári intézmények napi működtetésén túlmenően számos olyan feladat elvégzését igényli,
amelyek finanszírozására az intézményi költségvetés már hosszú ideje nem nyújt fedezetet. A
külön költségkihatással járó szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges támogatást ma már
szinte csak a kollégium által meghirdetett pályázatok útján lehet elnyerni.
További gondot jelent, hogy miközben a Kollégium rendkívül fontosnak tartja és kiemelten
támogatja a digitalizálást, az on-line tartalomszolgáltatást, a levéltárak nem rendelkeznek az
infrastruktúrához szükséges fejlesztési háttérrel. A Kollégium 2009-ben pályázatot írt ki
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levéltári informatikai eszközök beszerzésére, amelynek során a levéltári anyag kutatását
elősegítő, a levéltár kutatótermében elhelyezendő számítógép beszerzésére pályázhattak
magyarországi levéltárak. Erre a célra a Kollégium 39 magyarországi levéltárnak összesen
17.872.000 Ft támogatást nyújtott (az éves keretünk 8,6%-át).
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2009.
évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A Kollégium 2009. évi döntéseinek meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a pályázati
felhívásaiban megfogalmazott szakmai követelmények és bírálati szempontok következetes
érvényesítésére. A pályázati felhívás mellékleteiben megfogalmazott szakmai
követelményrendszer előírásával is elő kívánta segíteni, hogy a támogatott pályázatok
általános elfogadott, egységes levéltári szabványok alapján készüljenek el, amely a
későbbiekben lehetővé teszi egy országos adatbázis létrehozását, illetve az elkészült munkák
országos adatbázisba illesztését.
A Kollégium arra törekedett, hogy elsősorban a levéltári stratégiába illeszkedő, nagyobb
projekteket (pl. Mohács előtti oklevelek, kataszteri térképek, 1867 előtti kéziratos térképek, az
MDP/MSZMP vezető testületi jegyzőkönyvek digitalizálása) támogassa, szükség esetén
lehetővé téve a több évre szóló pályáztatást is.
Kiemelten támogattuk az on-line szolgáltatásokat és a pályázókat is arra próbáltuk ösztönözni,
hogy papír alapú kiadványaik számát csökkentsék és kiadványaikat digitális adathordozón
adják közre.
Bizonyos támogatási jogcímek (pl. szövegbevitel, szkennelés) esetén maximalizáltuk a
kérhető támogatási összeget. Emellett továbbra is arra törekedtünk, hogy a nyertes pályázatok
lehetőség szerint legalább a kért összeg 80%-át kapják meg támogatásként.
2.2. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri és ha igen, miként és milyen mértékben veszi
figyelembe a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által kiírt pályázatokat?
A Kollégium munkájában irányadónak tekintette az Oktatási és Kulturális Minisztérium
levéltári területre vonatkozó informatikai stratégiáját, valamint a 2007-ben elfogadott, a
levéltárak szolgáltató funkciójának fejlesztésére irányuló minisztériumi koncepciót. A
Kollégium a pályázati kiírások előtt általában konzultációt folytatott az OKM illetékes
szervezeti egységének vezetőjével, és olyan pályázati altémák kiírására törekedett, amelyek
mintegy „kiegészítették” az OKM által az egyes levéltáraknak nyújtott támogatásokat.
2. 3. A kollégium és a pályázók hogyan profitálnak az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb
kommunikációjából?
A kérdés a Kollégium szempontjából nem releváns.
2. 4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel kötött
együttműködési megállapodása?
Az NKA más szervezetekkel kötött megállapodása a Levéltári Szakmai Kollégium céljainak
megvalósulását ez idáig nem érintette. Ugyanakkor elképzelhetőnek és fontosnak tartanánk,
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ha ilyen megállapodások létrejönnének egy-egy konkrét, nagyobb forrásigényű projekt (pl.
digitalizálás) megvalósítása érdekében.
2. 5. A 2009. évi pénzkeret felhasználása eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A 2009. év során három alkalommal, összesen 17 altémában írtunk ki pályázatot, és
meghívásos pályázatot hirdettünk az NKA 2010-es országos projektjéhez kapcsolódó helyi
kiállítások levéltári dokumentumainak feltárására és összegyűjtésére, valamint szakmai
folyóiratok támogatására. Pályázati felhívásaink mindegyike eredményesnek bizonyult.
A pályázati felhívásokra beérkezett 283 pályázatból 224 pályázat (a beérkezett pályázatok
79%-a) részesült támogatásban, 3 pályázatot nyilvánított a Kollégium érvénytelennek és 56
esetben utasította el a pályázat támogatását. A támogatott pályázatok száma az előző évihez
képest csaknem 20%-kal emelkedett. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az elutasított
pályázatok jelentős hányada (majdnem fele) a levéltári forráskiadványok előkészítésére,
illetve kiadására benyújtott pályázatok közül került ki.
3. Működési kérdések
3. 1 .Ön szerint megfelelő-e a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és végrehajtási
rendszere?
A Kollégium a pályáztatási rendszer 2009. évi működése szempontjából az NKA döntési és
végrehajtási folyamatát összességében jónak, zökkenőmentesnek tartja. A pályázati naptár
bevezetése jónak bizonyult, segíti a pályázókat a felkészülésben.
A szerződéskötések időbeli ütemezésével kapcsolatban még 2009-ban is érkeztek pályázói
észrevételek, ezért a kollégium kéri az Igazgatóságot, hogy a pályázati szerződések
megkötését lehetőség szerint gyorsítsák fel.
3.2 Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal, valamint az
Igazgatósággal?
Az NKA Bizottsága és Igazgatósága, valamint a kollégium közötti szakmai együttműködés
2009 folyamán zavartalan és korrekt volt. A levéltári szakterületet, illetve a kollégiumot
érintő kérdésekben az NKA elnöke rendszeresen konzultált a kollégium vezetőjével, a
kollégiumot felügyelő bizottsági tag, Ramháb Mária több alkalommal részt vett a kollégium
ülésén, aminek köszönhetően az NKA belső működéséről, a döntések előkészítéséről, az
NKA stratégiai elképzeléseiről több naprakész információhoz jutottuk, ami segítette a
kollégium munkáját mind a pályázati feltételek megfogalmazásakor, mind a pályázati
bírálatok alkalmával.
A Levéltári Kollégiumnak más szakkollégiummal rendszeres kapcsolata nincs.
3.3 Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztályával (BEO)
közös, helyszíni teljesítmény ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről?
Az ellenőrzési terv összeállításakor az Igazgatóság munkatársai elfogadták a kollégium
javaslatait. A helyszíni teljesítmény ellenőrzéseket az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztálya
a kollégium ezzel megbízott tagjainak bevonásával, a kollégiummal egyeztetett éves tervnek
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megfelelően végezte. Az ellenőrzések megkezdése előtt az osztály munkatársa a kollégium
tagjait tájékoztatta azokról a szempontokról, amelyek alapján az ellenőrzést el kellett végezni.
Az ellenőrzésekről készült jelentéseket a kollégium vezetője megkapta.
A jelentések szerint a pályázók a támogatást általában szakmailag megfelelő módon, a
szerződésben meghatározott célra használták fel.
A BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól a kollégium
szeretne több információt kapni, ez ugyanis segítséget nyújtana a kollégiumnak abban, hogy a
pályázati kiírásnál az elszámolási feltételek pontosabb fogalmazást nyerjenek.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
A kollégiumnak a pályázati naptárban meghatározott határidőket sikerült megvalósítania.
Nagyobb projekteknél (pl. digitalizálási pályázatok) a megvalósítására megszabott határidő –
különösen abban az esetben, ha közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani – rövidségét a
pályázók egy része kifogásolta. Ilyen esetekben – ha a halasztási kérelem valóban indokolt
volt – a Kollégium általában hozzájárult a megvalósítás határidejének meghosszabbításához.
3.5 Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A kollégium helyesli a Bizottságnak a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos elvi
állásfoglalását és támogatja a folyóirat-támogatás megszigorítását.
Pályázati tapasztalatok
4. 1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában vagy valamely részterület előretörésében, illetve
visszaszorulásában?
A pályázói körben 2009-ben érdemi változás nem következett be. A kollégium az egyes
pályázati altémákban a pályázatokkal szemben támasztott szakmai követelményeket
szigorította. A pályázatok száma a 2008. évi pályázatokhoz képest csak kis mértékben
növekedett (258-ról 283-ra), de a benyújtott pályázatok tartalmi kidolgozottsága tekintetében
a korábbi évekhez viszonyítva tapasztalható bizonyos javulás. A 2008-ban benyújtott
pályázatokhoz képest csökkent az érvénytelennek nyilvánított (26-ról 3-ra), illetve a nem
támogatott (78-ról 56-ra) pályázatok száma.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van összhangban
a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb
állami forrásból is gazdálkodnak?
A szerződésben foglaltak végrehajtásáról készített szakmai beszámolók általában pontosak és
megfelelően részletezők, de továbbra is előfordul, hogy a pályázótól kiegészítő jelentést kell
kérnünk. A pályázók szakmai beszámolóiból az tűnik ki, hogy a digitalizáláshoz, a levéltári
segédletek számítógépre viteléhez, az iratvásárláshoz és a szakmai folyóiratok megjelentetéséhez nyújtott támogatások a szakmai elvárásoknak megfelelően hasznosultak. A
forráskiadványok elkészítésére, illetve megjelentetésére, továbbá a gyűjteményes kötetek és
évkönyvek publikálására kötött szerződések végrehajtásáról készített beszámolók, valamint a
hozzájuk mellékelt kéziratok és lektori vélemények, illetve kész kiadványok általában a
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vállalt feladat jó színvonalú teljesítéséről tájékoztattak. Továbbra is komoly gondot jelent
viszont a támogatott kiadványok eljuttatása a célközönséghez.
A kollégium tapasztalata szerint a pályázók az esetek döntő többségében a pályázati cél
megvalósításához az NKA támogatásán kívül nem rendelkeznek más forrással.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
A 2009-ben meghirdetett altémák általában olyan témák voltak, amelyek évről évre
ismétlődtek és a pályázók számítottak a kiírásukra. A kollégium nem elsősorban az altémák
megváltoztatásával, hanem egy-egy altémán belül prioritások megfogalmazásával kívánta a
pályázókat orientálni. A levéltári szakmai szervezetek részéről megfogalmazott igények
figyelembevételével írtunk ki pályázatot 2009-ben szakmai továbbképzésre, levéltári
szakkérdésekről országos és regionális műhelybeszélgetések rendezésére, illetve módszertani
tanulmányok elkészítésére, ezekre az altémákra azonban kis számban, s jórészt kidolgozatlan
pályázatok érkeztek be. Eredményesebb volt a levéltári informatikai eszközök beszerzésére,
illetve a levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására kiírt pályázat.
4.4 A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
A kollégium a döntéshozatalnál igyekszik figyelembe venni a pályázó előéletét is, erre
azonban idő hiányában nincs mindig lehetősége. Így a pályázat elbírálásánál az esetek
túlnyomó részében az adott pályázat fontossága, megvalósíthatósága játszik meghatározó
szerepet.
4.5 Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy
másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez
és preferálásához?
A kollégium által kiírt pályázatok támogatotti körébe minden bejegyzett magyarországi
levéltár és levéltári szakmai szervezet beletartozik.
A kollégium által rendszeresen meghirdetett pályázati altémák erőteljesebb szelekcióját nem
tartjuk időszerűnek, mivel ezek mindegyike olyan tevékenységek támogatását teszi lehetővé,
amelyek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben
meghatározott célokhoz, de az intézmények nem képesek finanszírozni.
A pályázati felkészülésben fontos szerepet játszott az a tájékoztató tevékenység, amelyet a
kollégium titkára látott el.

Dr. Baráth Magdolna s.k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium
vezetője
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Schulze Éva
Titkár: Bitskey Viktória
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
359 000 000
557 862

-34 500 000
-48 797 862
276 260 000
377
162

257 610 000

22
184
1

18 650 000
276 260 000
10 000 000

24

82 290 000

24

82 290 000

208
27

358 550 000
0
385 000 000

4

47 000 000

31

432 000 000

215
0
0

673 760 000
0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
Az NKA törvényében megfogalmazott célok azonosak a magyar mozgóképszakma általános
célkitűzéseivel, a pályázati támogatási lehetőségek összességükben lefedik feladatait.
Ezért nem gondolunk új szakterületre vagy tevékenységre történő kiterjesztésre, arra azonban
igen, hogy a „régiek” pályázati kiírásaiban a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyük
a szakma változási tendenciáit.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Bizottság és a Kollégium irányelvei azonosak, s szándékaink szerint valamennyi pályázati
kiírásunkban és döntésünkben megjelentek. Kiemelt fontosságú volt számunkra a magyar
filmkincs megőrzése, állagvédelme valamint – a korábbi évekhez hasonlóan – a fiatal alkotók
helyzetbe hozása. Ezt a törekvésünket a szokásos pályázati körökön túl meghívásos
pályázatokkal is hangsúlyoztuk.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
Komoly probléma volt a filmszakmára vonatkozó jogszabályoknak a forgatókönyv-írói
támogatásra vonatkozó új rendje.
A pályázati kiírásban igyekeztünk felhívni a figyelmet a változásokra, ennek ellenére nagyon
sok gond volt, elsősorban az elszámolásoknál. Az NKA adott szakembereivel folytatott
konzultációk alapján és segítségével a 2009 végén megjelent kiírásban tovább pontosítottuk a
pályázati feltételeket – ennek eredményessége a 2010. márciusi döntés alapján elkészülő
forgatókönyvek elfogadása után lesz megítélhető.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2008. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A Mozgókép Kollégium legfontosabb támogatási elve az érték és a minőség preferenciája.
Stratégiánk lényege a tartalmi, műfaji és generációs sokszínűségre való törekvés valamint az
értékmegőrzés és az ígéretes új kezdeményezések harmonikus egyensúlyának biztosítása.
Pénzügyi döntéseinkben meghatározó szempont a megvalósítás realitásának vizsgálata.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
Követtük és figyelembe vettük az MMKA pályázatait és döntéseit.
Ahogyan 2007-ben és 2008-ban, az ORTT pályázatairól 2009-ben sem volt megbízható
információ.
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Véleményünk szerint a mozgóképes szakma elemi érdeke lenne az állami finanszírozók
(NKA, MMKA, MTFA, ORTT) pályázatainak egyeztetése, a kölcsönös és folyamatos
információcsere.
Természetesen nem a különböző szakmai testületek függetlenségének csorbítására gondolunk,
hanem a mozgóképszakma rendelkezésére álló állami pénzek lehető leghatékonyabb
felhasználására.
Előrelépés, hogy a jogszabályok pozitív következményeként a pályázatokban fel kell tüntetni
a már elnyert állami forrásokat, s ez nagymértékben segíti a finanszírozásra vonatkozó pontos
tájékozódást, s így természetesen a döntéseket is.
2.3. A kollégium és a pályázók hogyan profitálnak az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb
kommunikációjából?
A kollégium munkáját segíti az erőteljesebb kommunikáció – a pályázókra tett hatásról nincs
értékelhető információnk.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, MASZRE, KvVM…etc.)
2.5. . A 2009. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A forgatókönyvírói pályázaton 63 pályázónak összesen 39 890 000 forintot ítéltünk – ennek
eredményeként elkészült közel 60 forgatókönyv, melyek az elkövetkező évek játék-, tévé- és
animációs filmjeinek alapjait képezhetik. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk ennek az évente
ismétlődő pályázati formának, mert a magyar filmkészítési struktúrában ez hiánypótló
tevékenység, melyet az az elv vezérel, hogy megfelelő számú és színvonalú – tehát
filmgyártásra alkalmas
– forgatókönyv megszületéséhez sokszoros mennyiségű
forgatókönyvnek kell elkészülnie.
Játék-, illetve tévéfilm gyártására 60 millió forintot fordítottunk, ennek eredményeként 4
ígéretes filmterv megvalósítása került elérhető közelségbe.
2009-ben szűkítettük az erre az altémára pályázók körét: csak olyan produkciókkal lehetett
gyártási támogatásra pályázni, amelyek korábban már NKA gyártás-előkészítési támogatást
nyertek, s az azóta eltelt időben finanszírozási helyzetük jelentősen előrehaladt. Ezzel a
változtatással az volt a célunk, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk fel a gyártásra
fordítható kevés pénzünket, vagyis olyan produkciókat támogassunk, amelyeknél
bizonyíthatóan reális esély van a megvalósulásra.
Szabó István: Az ajtó, Török Ferenc: Isztanbul, Vecsernyés János-Egressy Zoltán: Nyár utca,
nem megy tovább valamint Tarr Béla: Reneszánsz c. sorozatának Pálfi György által jegyzett
filmterve részesült ebben a támogatásban.
A filmek elkészültéről – a műfaj hosszú átfutási ideje miatt – még nem tudunk beszámolni, de
információink szerint a forgatások hamarosan elkezdődnek.
Animációs filmek gyártási támogatási összege 23 millió forint volt, 11 animációs filmterv
jutott így a megvalósítás lehetőségéhez.
Az új filmes generáció támogatásának jegyében vizsga-és diplomafilmekre 24 millió forintot
költöttünk (Színház-és Filmművészeti Egyetem, Moholy Nagy László Egyetem), s 2,5 millió
forinttal támogattuk az ELTE Filmtudományi Szakának mestermunkáit.
A magyar filmek blu-ray kiadására kiírt pályázattal az elmúlt évek meghatározó hazai
filmjeinek a legkorszerűbb technikai színvonalú megjelentetését támogattuk 10 millió
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forinttal. A kiválasztott művek között egyaránt szerepeltek értékes művész-,és színvonalas
közönségfilmek.
A mozgóképszakma legkülönbözőbb hazai és határon túli rendezvényeit 95 millió forinttal
támogattuk - az NKA meghatározó finanszírozója volt a szakma minden rangos eseményének
a nagy fesztiváloktól a színvonalas helyi kezdeményezésekig.
Az art mozihálózat fejlesztésére 17 millió, a forgalmazás és a gyártás egyedi pályázataira
22,5 millió forintot fordítottunk.
Az érték- és állagmegőrzés célját szolgálta a magyar filmek digitalizálására fordított 24,4
millió forint.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és végrehajtási
rendszere?
A pályázati rendszer – közpénzről lévén szó – evidencia. Az NKA pályázati rendszere nem
bonyolultabb, mint a hasonló magyar, s különösen európai pályázatok. Javítani természetesen
mindig lehet, s kell is rajta. Jó lenne fokozatosan áttérni például az elektronikus adatkezelésre
– a pályázókat, az NKA-t és a szakkollégiumokat egyaránt rendkívül megterhelő, korszerűtlen
és drága papírhegyek helyett.
A pályáztatási rendszer javításához mi pedig a pályázati témák és kiírások folyamatos
átgondolásával s pontosításával, s a lehető legszakszerűbb, felelős döntésekkel igyekszünk
hozzájárulni.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
Úgy gondoljuk, a Bizottsággal s az Igazgatósággal jó az együttműködés. Más
szakkollégiumokkal (Színházi, Tánc, Kiemelt rendezvények) egy-egy közös téma (Balázs
Béla-évforduló, Pécs, Médiawave) kapcsán hatékonyan egyeztettünk.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO)
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak
az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik
vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyertes pályázók döntő többsége szakmai és pénzügyi
szempontból egyaránt teljesíti a pályázati célt, az elmúlt év ellenőrzései kiugró problémát nem
jeleztek. A BEO munkatársaitól a munka során minden segítséget, tájékoztatást megkaptunk.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Betartottuk a pályázati naptárban meghatározott időpontokat.
3.5.Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A tiszta profilok, a pontosított elbírálási szempontok s adatok a korábbiaknál reálisabbá és
hatékonyabbá tették ezt a támogatási formát.
Örülünk, hogy megszűnt a kért támogatás min. 80%-ának megítélési kötelezettsége – így
sokkal differenciáltabbak lehetnek a döntések.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
Nem tapasztaltunk jelentős változást.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása az esetek döntő többségében összhangban
van, ha ez nem is jelent mindig valódi eredményességet.
A nagyobb költségvetésű projektek /gyártás, nagyrendezvények/ finanszírozásában a pályázók
többnyire egyéb állami forrásból is gazdálkodnak.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi
volt a hiba?
A pályázatok többnyire igazolták a kiírt altémák helyességét.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Természetesen fontos szempont, de önmagában nem meghatározó.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok,
irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Ilyen jellegű általános feladatot nem látunk.
Schulze Éva s.k.,
a Mozgókép Szakmai
Kollégium volt vezetője
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Kaján Imre
Titkár: Hajas Gizella
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
12/2
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 3. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévet követő 2.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
309 000 000
33 565 105

-4 900 000
273 169 895
610 835 000
624
311
14
16
341
3

270 755 000
240 000 000
30 080 000
540 835 000
50 000 000

23
0

55 660 000
15 000 000

23
364
22

70 660 000
611 495 000
70 000 000
127 728 600

2

7 290 000

24

135 018 600

365

670 953 600
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A kollégium beszámolója
A kollégium vezetője: Kaján Imre, kollégiumi titkár: Hajas Gizella.
Kollégiumi tagok: dr. Vígh Annamária történész, az OKM főosztályvezetője, dr. Bereczki
Ibolya etnográfus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese, Dicső
Ágnes restaurátorművész, dr. Vásárhelyi Tamás botanikus, a Magyar Természettudományi
Múzeum főigazgató helyettese és Kishonthy Zsolt művészettörténész, a Mission Art Galéria
és Aukciósház vezetője.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.
A Múzeumi Kollégium (továbbiakban MK) által 2009-ben kezdeményezett (de az év
során nem minden területen megjelent) pályázati kiírások lefedik azokat az igényeket,
amelyek a múzeumok részéről szakterületenként és tevékenység típusonként
jelentkeznek. Az év második felében általunk a „Felemelő évszázad”
programsorozatába illeszteni – az irodalmi emlékházak, a tájházak és a műszaki
örökség helyszínek számára – javasolt új pályázatokat az NKA vezetése támogatta, a
MK korábban meghatározott mozgásterét e területen növelte. Bár 2010 kora tavaszán
még nem látszik ezek eredménye, úgy érezzük a lelkes fogadtatásból, hogy a
nagyrészt szakmai apparátus nélküli, ezért eddig a lehetőségekből alig részesülő kis
intézmények számára a továbbiakban is fontos lesz ennek a támogatási formának a
megtartása (ennek a programrésznek az elemzésére utódom a 2010. évi szakmai
munka beszámolójában bizonyára kitér majd...).
1.2.
Az NKA Bizottsága által meghatározott alábbi témákat a MK kiemelt feladatként
kezelte:
– az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben!” című, az 1849. évi tavaszi hadjárat 160.
évfordulóján (a korábbi sikereken felbuzdulva) vándorkiállítás szervezése
magángyűjtemények anyagaiból,
– a „Felemelő évszázad” programsorozatának előkészítése a 2010-2011-es kulturális
évadokra,
– az Magyar Távirati Iroda archívumában őrzött, mintegy 40 millió darabra becsült,
egy részében azonosítatlan analóg (üveg és celluloid) fotonegatív-gyűjtemény
digitális feldolgozásának megkezdése.
Mindhárom területen elvégeztük a feladatot.
Az 1848/49. évi szabadságharcnak emléket állító kiállítások minden helyszínen
megnyíltak, és rendre nagy sikert arattak. Ezeknek a kiállításoknak nagy érdeme, hogy
az egyes múzeumok számára új munkamódszer és interpretációs stílus megismerését
teszi lehetővé. Az ilyen kiállítások persze nem olcsók, s így a befogadó múzeumok
számára egyelőre önmaguktól elérhetetlenek, de mégis nagyon szükségesek, mert az
intézményekkel szemben új elvárásokat és talán ehhez igazodóan új támogatásimecenatúra stílust is teremtenek.
A „Felemelő évszázad” programsorozatának előkészületeit az év közepére megtettük,
a pályázati kiírások 2009 augusztusában megjelentetésre vártak, az intézmények ezek
fogadására felkészültek. Itt kell megjegyeznem, hogy az ettől a meghívásos pályázat
megjelentetésééig eltelt több mint fél év nem tett jót az ügynek, elbizonytalanította,
„leültette” a részvételre felszólított múzeumokat.
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Az MTI-ben a munka elkezdődött, mégpedig a MK szoros felügyelete mellett, az
általunk jóváhagyott szempontrendszer és feldolgozási módszer szerint. Az általunk
előírt feldolgozási feltételekhez azért ragaszkodtunk, mert a hosszabb távú tervünk az,
hogy az MTI képanyagát a múzeumi digitális képtár és információs rendszer részévé
tegyük.
Ami a MK által kezdeményezett kiemelt programokat illeti, itt a MK a 2008-ban
megkezdett digitalizálási programja folytatására, lehetőség szerint befejezésére
törekedett. A magyarországi múzeumok eddig publikált tudományos tartalmai
adatbázisának a 2009-es támogatásokkal kibővített állománya immár közel egymillió
oldal. A teljes szövegegyüttes nyilvános megjelenése és használata 2010 tavaszára
várható.
1.3.
Az év során egy korábban nem tapasztalt új probléma jelentkezett: a visszatérítendő
támogatásokat az azt igénybe vevő nagy intézmények sorra nem tudták időre
visszafizetni, átütemezést kértek. Ennek oka az év közbeni pénzügy-kezelési rendben
történt változás. Ez azonban azt is megmutatta, hogy még az ország legnagyobb
közgyűjteményei is mennyire borotvaélen táncolnak egy-egy szakmai feladat
megvalósításakor, szinte a múzeum pénzügyi egyensúlyának kockáztatásáig is
kénytelenek elmenni. Ez baj, ilyen helyzetben nyilván nem születhetnek olyan magas
színvonalú szakmai megoldások, mint kiszámítható, nyugodt és kockázatmentes
pénzügyi környezetben.
2. Stratégiai kérdések
2.1.
2009 januárjában az NKA elnöke a kollégiumi elnökök értekezletén azt kérte, hogy
2009-ben olyan döntéseket hozzunk, amelyek megvalósítása is erre az évre esik.
Ennek indokául azt hozta fel, hogy csak így lehet az NKA évek során felhalmozott,
pénzügy-technikailag „mozdíthatatlan tartalékát” felszabadítani. Ezért azt is kérte,
hogy a 2009. évi programokra a szokás szerint két lépcsőben kiírt pályázatokat még az
I. félévben tudjuk le, ám a feladatok folyamatossága miatt az év során (kora ősszel)
majd 2010-re újabb pályázatot írhatunk ki. Ennek értelmében történtek meg a
pályázati kiírások, ami egyértelműen megváltoztatta az eddigi pályázati „ritmust” és
ezzel kifejezetten rövid távú támogatási elvet érvényesített. Tudjuk, a folytatás
elmaradt, aminek csak azért nincsenek negatív következményei, mert az intézmények
felkészültek a „mélyhűtött üzemmódra”.
2.2.
A MK vezetője a 2009. év támogatási stratégiájának tervezése idején és az év során is
folyamatosan konzultált a szaktárca illetékes főosztályával, egyeztettük a szakmai
feladatok forrásait és az azokhoz való hozzáférés szabályait. Mivel az OKM ilyen célú
keretei 2009-ben erősen megfogyatkoztak, fokozott teher hárult az NKA MK kereteire
minden téren. Az egyeztetés konkrét elemeiben (Alfa állományvédelmi program, Alfa
állandó kiállítási program) az együttműködés teljesen harmonikus volt, de ez érthető
is, hiszen nem új munkakapcsolat ez.
2009-ben nyíltak meg a múzeumok számára a kulturális tartalomfejlesztési célú EU
pályázati lehetőségek (TÁMOP, TIOP). Ezek azonban hosszú távú, rendszerint az
NKA-nál sokkal nagyobb adminisztrációs terheket jelentő és a pályázattól a
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megvalósítás megkezdéséig az NKA-nál lényegesen hosszabb ideig tartó procedúrával
járó eljárások, így semmilyen téren nem tudják az NKA MK forrásait kiváltani!
A múzeumi intézményrendszeren belül is vannak kisebb pályázatok (pl. Múzeumok és
Látogatók Alapítvány), de ezek is forrásként a MK pénzalapjaira igyekszenek
támaszkodni. Ezért az mondható el, hogy az NKA forrásai a múzeumi szakfeladatok
megvalósításában 2009-ben gyakorlatilag nélkülözhetetlenek voltak, a MK-nak a
helyzete e téren kényelmes volt (ez benne a roppant szomorú!).
2.3.
Az NKA „központi” kommunikációja a munkánk során számos alkalommal érezhető
volt. Kiemelt programjaink közül a tavaszi hadjárat kiállításait kísérte kiemelt
figyelem – elsősorban az elektronikus sajtóban, és ez nekünk nagyon nagy eredmény
volt, mert a kiállítást befogadó vidéki múzeumok ennek költségeit maguk nem tudták
volna megfizetni (van, ahol ennek ára az éves dologi költséget is meghaladja...).
A Múzeumok Majálisa és Múzeumok Őszi Fesztiválja (és benne zárásként a
Múzeumok Őszi Éjszakája) kiemelt figyelmet irányított a közgyűjteményi munkára.
Az őszi programok nem várt sikerrel zárultak, a 2009. november 14-i éjszakai
rendezvény a szkeptikusokat is elhallgattatta. Azt gondolom, hogy mára nem
vitakérdés a múzeumi vezetők számára az, hogy a marketing és kommunikáció magas
költségei az intézményeik számára megtérülnek!
2.4.
A 2009. évi megállapodások része volt, hogy az ÖM megduplázta a kiemelt kulturális
események programköltségeit. Ennek keretében kaptak támogatást a fent említett
programjaink (Múzeumok Éjszakája és Múzeumok Őszi Fesztiválja), ami – ha a MKnak kell a finanszírozást megoldania – ellehetetlenítette volna vagy a szakmai
pályázatokat, vagy pedig a tervezett kiemelt programok megvalósítását. Ez a
többlábúság dicséretes, de egyúttal bizonytalan is, mert egyszeri és egyedi döntések
eredménye. Ez ügyben mindenképpen intézményesítés szükséges.
2.5.
Korábban (a2.1. pontban) említettem a 2009. évi pályáztatási stratégiát, amely az év
pénzkereteinek első félévi elköltését írta elő. Ezért a MK-nak éves pénzmaradványa
gyakorlatilag nincs, hiszen az évi „szokásos” pár tízmilliós maradvánnyal szemben a
lekötetlen pénzállományunk 2009. végén csupán alig több, mint 3 millió forint volt.
Ez a rendelkezésünkre bocsátott „szabad” keretnek mindössze 1%-a, ezért ezt külön
nem indoklom, ennyi minden pénztechnikai elosztó rendszerben benne van, de
valószínűleg nem is árt ennyi „tartalék”.
Ami a MK konkrét támogatási stratégiáját, annak számokban (összegekben)
megtestesült voltát illeti: a MK kerete 2009-re 309 millió forint volt. Ezen belül
döntött úgy a MK, hogy az év nagy kiállításait kiemelt összeggel 50 millió forint
elkülönített összeggel támogatja meg (ez a Bizottság által e célra a MK-hoz telepített
220 millió forintot emelte a programok megvalósíthatóságának szintjére), évi rendes
pályázatainak finanszírozására pedig 259 millió forintot tartott meg. Ezen a kereten
belül támogatta a Múzeumok Majálisa rendezvényét is. A MK-hoz rendelt, az év
„nagy kiállításait” (és benne pl. az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben!” című
vándorkiállítást) 220 millió forinton kívül további céltámogatásokról is döntött az
NKA Bizottsága, melyek felhasználását és a teljesítés ellenőrzését a MK-ra ruházta: az
MTI említett digitális feldolgozásainak hároméves programját 45 millió forinttal
(továbbá kisebb szakmai programokat ennél lényegesen kisebb összeggel). A MK
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ezzel együtt mindösszesen 611.495 ezer forint felhasználásáról döntött (ezen belül 30
milllió forintos előleget szavazott meg az MTI fent említett hároméves programjának
további két évére). A miniszteri keretből megítélt és a kiemelt kulturális események
kollégiumának múzeumi programokat segítő összgeivel együtt a múzeumi terület
NKA-s támogatása 2009-ben meghaladta a 700 millió forintot.
3. Működési kérdések
3.1.
Nem látok olyan rendszerhibát, amely az NKA pályáztatási rendszerében akadályozná
a pályáztatást, a pénzek odaítélését és azok színvonalas felhasználását. Korábbi
beszámolóimban említettem, hogy a szerződéskötési mechanizmust fel kellene
gyorsítani, mert ez az egyetlen. E téren nem történt előrelépés.
A fentebb említett eltérés a 2009 januárjában meghirdetett pályázati naptártól zavart
okozott a pályázatokra nagyon is számító intézményekben, de ezt a múzeumi terület
elektronikus kommunikációs csatornáin tisztáztuk, ma már túl vagyunk rajta.
3.2.
A MK kapcsolata 2009-ben az NKA Bizottságával és szakszerveivel kiváló,
feszültség- és súrlódásmentes volt.
A Bizottság 2009. évi döntéseivel nagyban támogatta a MK stratégiai és más szakmai
céljait, a Bizottság MK-ot felügyelő tagja, Koncz Erika pedig – amikor szükséges volt
– napi kapcsolatot tartott a megoldandó kérdések egyeztetésében.
Elnök Úr kezdeményező módon lépett fel a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak
Szövetsége előtt a „Felemelő évszázad” rendezvénysorozata megindítása és az „Ilyen
tavasz csak egy volt életemben” vándorkiállítás megszervezése ügyében.
A Bizottság felé Benedek Mariann bizottsági szakértő volt segítségünkre, Neki is nagy
szerepe volt abban, hogy a Bizottság és a MK kapcsolata 2009-ben problémamentes
volt.
Az NKA más kollégiumaival a MK kapcsolata jó, ami elsősorban a „Tavaszi hadjárat”
vidéki kiállítás-sorozatának helyszínein a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési
programok megvalósításában öltött testet.
Az NKA Igazgatóság a MK számára minden segítséget és támogatást megadott 2009ben is a szakmai feladatok ellátásához, így a 2009. évi múzeumi szakmai programok
finanszírozásának technikai lebonyolításában nem volt nagy probléma.
Az Igazgatóságnak a MK-hoz rendelt munkatársai – Hajas Gizella pályázati titkár és
Barna Márton osztályvezető úr – kiválóan végezték a feladatukat, minden egyes
kérésünket, az intézményrendszer szerteágazó problémáival tűzdelt pályázati esetet az
intézmények megelégedésére oldottak meg. Ezúton is nagy-nagy tisztelet és köszönet
Nekik ezért!
Jó volt kapcsolatunk a pályázatok közvetlen végigkövetésében együttműködő
Elszámoltatási Osztállyal, ahol a MK által előírt szempontrendszernek megfelelően
ellenőrizték a pályázati teljesítéséket.
A 2008-ban az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatra és az azt követő
határozat- tervezetre adott NKA szervezeti válaszhoz a MK is hozzájárult a
vizsgálóbiztos fogadásával, munkaanyagok átadásával és az általa készített tervezet
véleményezésével.
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3.3.
A MK a szakmai ellenőrzéseket a BEO-val egyeztetett szakmai terv szerint, a
kollégium összes tagjának bevonásával végezte, minden egyes kiírási szakterületet
érintve az ellenőrzésekben. Ezeket a már évek óta rögzített normarendszer és
kérdéssor alapján végeztük most is, így a BEO számára a szakmai ellenőrzés
követhető, nem szubjektív és teljességre törekvő. A helyszíni szakmai ellenőrzések
alkalmával szakmaiatlanságot nem tapasztaltunk, az esetleges hibák kijavítását
előírtuk, majd ezek végrehajtását ellenőriztük.
Azt gondolom, az ellenőrzések rendszerén nincs okunk változtatást kezdeményezni.
3.4.
A pályázati naptár 2009 januárjában meghirdetett – és az NKA honlapján az év
augusztus elejéig fenn is tartott – pályázati naptárától történő eltérés (ahogyan
említettük: a kétfordulós éves pályázati ciklust júniusig teljesítettük annak
reményében, hogy majd még egy újabb lesz ősszel 2010-re) elsősorban
kommunikációs zavart okozott, az intézmények azóta visszaálltak a korábban
megszokott, közösen kialakított és elfogadott rendre.
3.5.
A múzeumi szakterület folyóiratai immár elektronikusak (Múzeumi Hírlevél és
Magyar Múzeumok). Az elektronikus rendszerek sikere biztatta a Műszaki Örökség
Program (MÖP) vezetőjét arra, hogy a program hírlevelét is elektronikusan adja közre.
Ez azt mutatja, hogy szakmánkban az elektronikus hírközlés elfogadottá, általánosan
használttá és követendővé vált.
A fenti elektronikus kiadványok olvasottsága minden várakozásunkat felülmúlta: a
Múzeumi Hírlevelet 785 ezer (!) olvasó nyitotta meg, átlagban legalább 3 oldalt
elolvasva benne. Az oldalletöltések száma itt összesen közel 2750 ezer volt. (Ebben
702 ezer Magyarországról, 16 ezer Romániából, de még az Egyesült Államokból is
közel 10 ezer olvasója volt a Múzeumi Hírlevélnek!) Ez tehát egyértelműen teljes
siker!
4. Pályázati tapasztalatok
4.1.
A pályázatok számában nem volt számottevő változás, ami annak a jele, hogy az
intézmények rászorulnak az NKA forrásaira. Szakmai színvonal-csökkenést nem
érzékeltünk, talán a gyűjteménygyarapítási pályázatunkra beérkezett kérések voltak
kevésbé előkészítettek, mint a többi pályázat. Ennek oka az lehet, hogy az évi egyszeri
pályázathoz nem tudják-akarják a felajánlók magukat hozzáigazítani és így a
gyarapítási pályázatokra a múzeumok esetlegesen próbálkoznak.
A más forrásokból is megerősített felfelé ívelő szakterület, a múzeumpedagógia itt is
egyre markánsabb helyet vív ki magának, pályázataikon látszik, hogy fiatal, a legújabb
módszereket (esetleg menedzsmentet is) tanult gárda készíti őket. Ennek a
szakterületnek sok külső (pl. EU-s) forrása is van, de azok más jellegűek, mint az
NKA programfinanszírozásai, ezért ezekről nem mondunk le.
4.2.
A 2009-ben a MK-hoz beérkezett mindösszesen 624 pályázat a 2007. évinek 90%-a, a
2008. évinek 87%-a. A 624 pályázatból 364-et támogattunk (58%). Ez a korábbi
évekhez hasonló (2007-ben 52%, 2008-ban pedig 55% volt), kissé emelkedő
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tendenciájú (de ez a statisztikai hibahatáron belül van). A támogatási igény változása a
pályázatokéval arányosan csökkent az elmúlt három évben: 2007: 1592 millió Ft,
2008: 1518 millió Ft, 2009: 1415 millió Ft. A támogatott pályázók igénye ugyanezen
tendencia szerinti, a 2007. éviről (1064 millió Ft) 2009-re 930 millió Ft-ra csökkent le.
Így az általunk kiosztott 611 millió Ft támogatás az igényeknek 66%-a (2007-ben
70%, 2008-ban 61% volt ugyanez), ami szerintem jó arány!
Intézményeink döntő többsége állami, vagy önkormányzati fenntartású, így
gazdálkodásukban a klasszikus mecenatúra, vagy a szponzoráció a szükséges
költségeknek csak töredékét adja.
4.3.
A MK pályázati felhívásai egy kivétellel sikeresek voltak, a múzeumi szakmai célok
megvalósítását segítették. Az az egy pályázatunk elsősorban rossz szakmai
kommunikációján bukott meg: a leltározatlan, de nem kellően beazonosított múzeumi
műtárgyak vezető szakemberek közreműködésével történő meghatározását
pályáztattuk. Ezt bevallottan muzeológusi kezdeményezésre tettük, örülve a
kollégiumon kívüli ötletnek és bízva a sikerben. (Legnagyobb meglepetésünkre az
ötletadó sem készített pályázatot, de más sem értékelhetőt...) Másként fogalmazva
azután megjelentettük megint, és úgy néz ki, hogy sikeres lesz a kezdeményezésünk,
mert nagyon jó pályázatok érkeznek be az „országos gyűjteményi katalógusok
készítése” témakörben!
4.4.
A pályázó előéletét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Elsősorban azért nem, mert a
muzeológiának és a pályáztatott szakmai feladatoknak nincs „mérőszáma” (nem
egzakt dolgok), többől és kevesebből is megvalósítható egy-egy projekt.
Természetesen kizárólag a szakmai minőség az, amely egy-egy pályázatot a
támogatottak közé segít, nem pedig az említett „előélet”, ám a megvalósítás
költségeinek kérdéseiben már mérlegel a Kollégium.
A kérdésre adott válasz tehát az, hogy NEM bírálati szempont a pályázó előélete, mert
bírálati szempontként egyedül a szakmai minőség áll.
4.5.
A MK 2009-ben – az engem a kollégiumi elnöki székben követő dr. Bereczki Ibolya
hatékony közreműködésével – nagyon erőteljes szakmai színvonalemelést hajtott
végre a pályázati kiírásokban (minőségmutatók), továbbá az újabb, eddig kevéssé a
pályázati rendszerben részt venni tudó kis intézmények bevonásában (az említett
emlékházak, tájházak és műszaki örökség helyszínek). Ezzel a MK befolyása a
programok szakmai színvonalára rendkívüli módon megemelkedett, és jelentősen
kibővült a múzeumi szakmai programok pályázóinak köre is. Ez majd nagy terheket ró
a mindössze hatfős kis testületre, én pedig – immár kívülről – csak őszintén drukkolok
azért, hogy elbírják és sikerrel vigyék a vállalt feladatokat.
Úgy gondolom, ezzel a szakmai kontrollal, a múzeumi intézményrendszer
hagyományos fegyelmezettsége mellett az NKA Bizottsága, vagy az Igazgatóság
részéről nem szükséges beavatkozás (pl. szelekció) a most futó „rendszerbe”.
Kaján Imre s.k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium
vezetője
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MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Deme Péter
Titkár: Nagy Erika
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
376 000 000
62 360 947

-46 213 244
392 147 703
245
160
0
4
164

365 997 000
0
26 150 703
392 147 703

28

62 775 703

28
192
9

62 775 703
454 923 406
0
52 194 000

1

7 980 000

10
174

60 174 000
452 321 703
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
A kollégium véleménye szerint egyre nagyobb figyelmet kell fordítani az elektronikus
kiadványokra és periodikákra, illetve általában az informatika nyújtotta lehetőségekre. Ezt
saját munkájában törekszik is érvényesíteni.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A kollégium a kapott információknak megfelelően törekedett a Bizottság által kiemelt
irányelvek, témák alkalmazására, de az esetek többségében ezek nem voltak közvetlenül
alkalmazhatók a munkájában. Saját kiemelt programunk volt (részben az NKA elnökének
kezdeményezésére) a Nyugat-Magyarországon, illetve az Alföldön a természeti jelenségek
által okozott károk enyhítésére kiírt két meghívásos pályázat.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
A kollégium helyzete létrehozása óta sajátos, mivel egyedül itt lehetséges „beruházásra”
forráshoz jutni. Ennek jól kialakult a rendszere, már a pályázati kiírások is szigorú feltételeket
határoznak meg, emellett mind a beérkezett pályázatok, mind a beszámolók-elszámolások
többszörös szűrőn mennek át. Ennek ellenére egyes pályázatok költségvetésénél érzékelhető
volt a túltervezés. Ezért a kollégium a 2010-es kiírásban már elektronikus tervezői program
használatát kívánja meg a pályázóktól.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A kollégium alapvető elvként minden pályázati téma esetében fontosnak tartotta az önrész
meglétét, illetve arányát. Emellett az előző évek tapasztalatai alapján 2010-re a műemléki
helyreállítások támogatására vonatkozó pályázati kiírást két részre bontotta, külön kategóriába
helyezve a veszélyeztetett műemlékekre vonatkozó pályázatokat, ahol az önrész alacsonyabb
(10%), míg a „normál” helyreállításoknál magasabb (50%) a korábbi kiírásokhoz képest.
Emellett a kollégium a korábbinál nagyobb figyelmet fordít az örökségvédelem társadalmi
jelentőségét, fontosságát elősegítő pályázatok támogatására.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
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Sajnos a műemléki helyreállításra és a régészetre vonatkozóan nincsenek más pályázatok, így
ebben a vonatkozásban a kérdés nem releváns. Kiadványok tekintetében alkalomszerűen
igyekszünk egyeztetni az Építőművészeti Szakmai Kollégiummal.
2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a
korábbinál erőteljesebb kommunikációjából?
Érzékelhető változást ezen a területen nem tapasztaltunk.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)
Ezek az együttműködési megállapodások a kollégium sajátos céljait, feladatait nem érintik,
nem befolyásolják.
2.5. A 2010. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A kollégium módosításokkal kialakult éves felhasználható kerete 2009-ben 392,147.703 Ft
volt, ebből pályázati felhívás szerint 365,997.000 forintot használt fel, egyedi pályázatokra
pedig 26,150.703 forintot. Az Igazgatóságtól kapott információ szerint a szakterület
miniszteri keretből 52,194.000 forintot kapott (erről a kollégiumnak nincsenek információi), a
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumtól 7,980.000 forintot (a kolozsvári Transylvania
Trust önrész-támogatása EU-s pályázathoz). 2009-ben összesen 245 pályázat érkezett be, ezek
közül 160-at pályázati felhívás szerint, 4 pályázatot egyediként támogatott a kollégium.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és
végrehajtási rendszere?
A pályáztatás kialakult és megszilárdult rendszere a mai körülmények között megfelelőnek
mondható. Az egész lebonyolítási folyamat (a kiírástól a támogatás megérkezéséig) általában
meglehetősen hosszú, a pályázóknak véleményünk szerint olykor túl sok bürokratikus
előírásnak kell eleget tenniük. Ennek azonban szerintünk az NKA döntési és végrehajtási
rendszere csak annyiban oka, amennyiben a vonatkozó kormányzati és más szabályozások
erre kötelezik. A pályázatok ütemezése, terv szerinti kiírása olykor nehéz helyzetbe hozza a
pályázókat, mert a költségeket meg kell előlegezniük, ami elsősorban a civil (szakmai)
szervezetek számára nagy megterhelést jelent.
A fentiek nem vonatkoznak (illetve hatványozottan vonatkoznak – ez nézőpont kérdése) a
műemléki helyreállításokra, ahol eleve utófinanszírozás van.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
A kollégium megfelelő, szükség szerinti kapcsolatban van a Bizottság elnökével és
kapcsolattartó tagjával. A kollégium elnöke a kapott információkat rendszeresen megosztja a
kollégium tagjaival, tájékoztatva őket a Bizottság terveiről, elvárásairól, javaslatairól is. Az
Építőművészeti Szakmai Kollégiummal alkalmankénti és szükség szerinti kapcsolat működik.
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Az Igazgatósággal korrekt, együttműködésen alapuló kapcsolat van, a kollégium munkája
során jelentős segítséget kapott és kap az Igazgatóság szervezeti egységeitől is.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belsőellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
Kollégiumunk tagjai a BEO vezetőjével történő egyeztetés és együttműködés keretében
vettek, vesznek részt a helyszíni ellenőrzésekben. Szakmai szempontból ezek új
tapasztalatokat alig hoztak, hiszen a beszámolók során minden fontos információt
megkapunk. Tudomásunk szerint a pénzügyi ellenőrzések legfeljebb kisebb jelentőségű,
formai jellegű problémákat tártak fel a vizsgált pályázóknál.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők
és ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
A kollégium arra törekedett és törekszik, hogy már a pályázati naptár kialakításakor
érvényesítse saját szempontjait, illetve a támogatott terület érdekeit. Így tudtuk a pályázati
kiírások megjelentetését előbbre hozni, így nyílik mód arra, hogy már március utolsó
hetében a legfontosabb döntéseket meghozhassuk. Az ütemtervek feszesek, elsősorban az
NKA Igazgatósága apparátusa számára jelentenek olykor nagyobb nehézséget, a
kollégium tagjai viszont igyekeznek előre és alaposan felkészülni a döntéshozó ülésekre.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Miután a szakterületen kevés a támogatást kérő és arra érdemes folyóirat, ezen a területen
különösebb gondunk nincs. Ezúton is alá kívánjuk azonban húzni, hogy a terület
sajátosságai miatt itt a folyóirat-támogatást másképp kell(ene) kezelni, mint azoknál a
kollégiumoknál, ahol ugyanazon a területen sok (alkalmanként rivális) folyóirat kér
támogatást. Másképpen fogalmazva: a kollégium által támogatott folyóiratok megléte,
megmaradása alapvető fontosságú az örökségvédelem, a műemlékvédelem és a régészet
szempontjából.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület
előretörésében, illetve visszaszorulásában?
Érdemi változásokat a korábbi évekhez képest nem tapasztaltunk. A műemléki
helyreállítások területén a szigorúbb és körültekintőbb elbírálás miatt a korábbi évekhez
képest kevesebb pályázat kapott támogatást. Részben ez a tapasztalat indokolta, hogy
2010-re külön, a korábbinál kisebb önrészt megkívánó pályázatot írt ki a kollégium a
veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának,
részleges helyreállításának támogatására.
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4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire
jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok döntő többsége kifejezetten eredményes, a kitűzött és támogatott célokat
elérik, megvalósítják. A műemléki helyreállítások esetében (amely – a szűkös források
ellenére – a legfontosabb támogatási terület) csak nem állami kezelésben lévő
objektumokkal lehet pályázni. A pályázók döntő többsége (tudomásunk szerint) nem kap
erre a feladatra egyéb közvetlen állami támogatást. A régészeti munkák, valamint a
kiadványok és szakmai rendezvények esetében jelentős számban pályáznak állami
fenntartású intézmények is, a szakmai civil szervezetek pedig természetesen igyekeznek
más forrásokból is támogatásra szert tenni, működésük hatékonysága érdekében.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a
kulturális élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati
felhívások)? Ha nem, mi lehetett/volt a hiba?
A kollégium létrejötte után évekkel ezelőtt lényegében megszilárdult a pályázati altémák
struktúrája. Ezen most, a 2010-re vonatkozó kiírásnál módosítottunk (műemléki
helyreállítási pályázatok két részre bontása). Ez a struktúra a szakmai területek által
ismert, tudomásul vett, elfogadott. Reméljük, a módosítás is az lesz.
Ugyanakkor kötelességünk itt is jelezni, hogy a rendelkezésre álló forrás szűkössége miatt
a kollégium létrehozásakor megfogalmazott azon elképzelés, hogy a helyreállítások
megalapozottságához szükséges szakmai kutatásokat és a tervezést is támogatná a
kollégium, továbbra sem valósítható meg.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó
előélete?
Nem jellemző, de alkalmanként előfordulhat, abban az esetben, ha a pályázóról tudjuk,
hogy valamely korábbi pályázata kapcsán sok probléma volt. A kollégium tagjai szinte
minden pályázót ismernek (abban az értelemben, hogy tudnak a tevékenységéről).
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati
felkészülés javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és
megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó
szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Úgy véljük, a rendszer alapvetően jól működik, bár mindig előfordul(hat), hogy egyes
pályázni kívánók figyelmét elkerüli a kiírás, és ezért lemaradnak, vagy hiányos pályázatot
nyújtanak be. Tekintettel arra, hogy a szakterületnek jelenleg szinte egyedüli anyagi
támogatási forrása az NKA szakmai kollégiuma, fontosnak tartjuk a szakmai kapcsolatok
kiépítését és folyamatos megtartását. A Bizottság és az Igazgatóság részéről legfeljebb
annyit kérünk, hogy az eddiginél is jobban legyenek figyelemmel a sajátosságokra, a
kollégium egyedi jellegére.
Dr. Deme Péter s.k.,
a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Szabó Zoltán
Titkár: Sebestyén Éva
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Ft
217 000 000
990 302

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

-4 449 000
-30 086 302
183 455 000
621
349
0
20
369

169 150 000
0
14 305 000
183 455 000

20

36 900 000

20

36 900 000

389
9

220 355 000
0
13 950 000

5

29 160 000

14
383

43 110 000
222 116 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.
A kollégium a 2009-es évben az országos és regionális szakmai rendezvények, a jól működő
táncházak, az oktatási szaktáborok és a szakmai kiadványok támogatására írt ki pályázatokat,
hiszen e témakörök keretében zajlik a népművészeti mozgalmat működtető események
jelentős többsége. A recens népművészeti mozgalmak (tárgyalkotó, táncos, zenész) kulturális
életünkben több évtizedes múltra visszatekintő, tradicionális alapokra épülő szakmai
programokkal rendelkeznek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a történeti népművészet
folytatásának kell tekintenünk a mai folyamatokat, hanem azt, hogy a Kárpát-medencében
élő népek, népcsoportok, vallási közösségek hagyományos kultúrája kiválóan alkalmas
jelen világunk élhetőbbé tételére, például a szabadidő tartalmas eltöltésére. Úgy valljuk,
hogy Európának, a világnak nem azt kell elsősorban megmutatnunk, hogy „jó tanuló
módon” mit sajátítottunk el a közös európai hagyományanyagból, hanem azt, hogy
mivel gazdagítottuk ezt a közkultúrát!
A tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet, az amatőr néptánc- és népzenei mozgalom
olyan művészeti folyamat, mely a nemzeti kultúra nélkülözhetetlen része, művészeti
anyanyelvünk, a nemzeti kulturális örökség összetevője, identitástudatunk erősítője, ezért
megőrzése, a társadalom kulturális igényei érdekében történő továbbfejlesztése alapvető
feladat.
1.2.
Ez a tevékenység állami feladat, amely az alsó fokú oktatástól kezdve szorgalmazza és
elősegíti e művészeti forma elfogadását, továbbá a legkülönfélébb kulturális, tudományos
szervezetek és civil szerveződések közreműködésével szélesíti a népművészet hagyományos,
és jelen korunkban élő megnyilvánulásait.
A továbbfejlesztés útjai különbözőek lehetnek, de bármelyik úton is járunk, az alapok hármas
követelményét mindig szem előtt kell tartani, ezek: a hagyomány, a tehetség és a
mesterségbeli tudás. Napjaink népművészeti alkotófolyamatai legyenek esztétikailag
nyitottak, legyenek érzékenyek az új iránt, de sohase veszítsék el a népművészet
hagyományban gyökerező értékeket.
A kollégium úgy látja, hogy nem érzékelhető számottevő igény egy jelentős mértékű
értékrend váltásra, ezért a kollégium következetes maradt, a már bevált rendezvényeket,
táborokat, táncházakat támogattuk, mivel úgy véljük a 21. században is erősíteni kell e
sokszínű, tradicionális hagyományokon nyugvó közkultúrát.
Az országos szakmai prioritások figyelembevételével kiemelten kezeltük a gyerek- és ifjúsági
programok mellett az egyre keresettebb, családokat célzó népművészeti szaktáborokat, illetve
a komplex, (a népművészet minden ágát magába foglaló) többnapos rendezvényeket. Itt
jegyezzük meg, hogy a – döntően nyári időszakban tartott – népművészeti szaktáborok iránti
érdeklődés fokozatosan erősödik, ennek megfelelően évről évre bővül az ilyen jellegű
rendezvények (néptánc-, népzene-, kézműves tábor stb.) választéka.
A Rendszeresen működő táncházak szakmai programjainak támogatására kiírt pályázatunkat
ez év januárjában ismét meghirdettük. Egy olyan rendezvényformáról van szó, ami
világviszonylatban is egyedülálló mozgalmi háttérrel rendelkezik, szervezett formában
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működik és széles tömegeket mozgat, tehát az évek óta meghirdetett kiírás valós igényeket
takar. Ez is felhívja a figyelmet arra, hogy a közel 60 000 látogatót vonzó Országos
Táncháztalálkozó, a néptáncművészeti-népzenei mozgalomban a csúcsrendezvény
kategóriába tartozik. Az ott megjelenő sokadalom a Kárpát-medence megannyi lokális
közösségének népművészetet kedvelő és művelő társadalmát lefedi. Az is nyilvánvaló, hogy a
kis közösségek táncházai tartják életben a nemzetközi jelentőségű találkozót és nem fordítva.
1.3.
Nem volt olyan szakmai elképzelésünk, amelynek pályáztatása sikertelenül végződött volna.
A szakmai programokat lebonyolító szervezetek működésének alulfinanszírozottsága ebben
az évben is folyamatosan érzékelhető volt. A kollégium a pályázati rendszerével igyekszik a
szakma egészét képviselni és differenciáltan támogatni. Pályázati rendszerünk az évek során
kicsiszolódott, jónak ítélhető.
2. Stratégiai kérdések
2.1.
Szakmai támogatási koncepciónkat az 1.1-2-3. alpontok tükrözik. Megváltoztatásához a
szakmának egy erőteljes véleménynyilvánítására van szükség. Ez megvalósulni látszik, hiszen
többek között az NKA támogatásával egy jelentős konferenciát szervezett a szakma. (Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, a Hagyományok Háza, a Teleki László
Alapítvány, valamint a Magyar Népművészeti Tanács) A magyar népművészet helye és jövője
a Kárpát-medencében címmel, amit a XXIX. Országos Táncháztalálkozó keretében
szerveznek meg. (Budapest, 2010. március 26-27. Hagyományok Háza)
Ismereteink szerint az ott elhangzó előadásokat tanulmánykötetben kívánják megjelentetni,
valamint egy állásfoglalást is terveznek, amit a szakmai kollégium felhasználhat a következő
évek pályázatainak kiírásakor. A konferencia teljes anyagát mellékeljük.
2.2.
A pályázati kiírások alkalmával ismertük az OKM hasonló (Tengertánc I-II-III) pályázatainak
célkitűzéseit. A korábbi években sorra egyeztettünk az OKM-t képviselő kollégával (Bíró
Ágnessel) és ennek alapján írtuk ki saját pályázatainkat, például a Táncházak támogatására,
amelyek abból a keretből nem kaphattak támogatást.
2.3.
Az erőteljesebb kommunikáció, ismertség érezhető: elég csak végignézni a pályázati
beszámolók fotódokumentációját, ahol rendszeresen találkozunk az NKA logójával. A
kiadványok esetében megemlíthetjük, hogy szinte a kollégium által biztosított 8-10 millió az
egyedüli forrás néprajzi-népművészeti kiadványok megjelentetésére.
2.4.
A kollégium rendszeres tájékoztatást kap a kétoldalú együttműködésekről, ami közvetetten
segíti a munkát.
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2.5.
A 621 db beérkezett és elbírált pályázat közül 272 db volt érvénytelen, illetve elutasított, így
349 db pályázatot támogattunk. Az éves pénzügyi keret módosításokkal 183 455 000 Ft volt.
Egyedi elbírálásra 20 db pályázat érkezett. Ezeket a pályázatokat 14 305 000 Ft-tal
támogattuk. A 2009 évi maradvány 0 Ft. A szakterület miniszteri engedéllyel további
13 950 000 Ft támogatásban részesült, a Kiemelt Szakmai Kollégium pályázatain a
szakterület további 29 160 000 Ft támogatásban is részesült.
3. Működési kérdések
3.1.-3.2.
A kollégium működési feltételei ez évben is biztosítottak voltak. A kollégiumi titkár
Sebestyén Éva szakmai rátermettsége, és segítőkész magatartása biztosította a zökkenőmentes
munkát. A kuratórium belső kommunikációja jónak mondható, bár az egyes szakterületek
képviselői között ebben az évben megmutatkozott némi ellentét.
Továbbra is gondot okoztak az adminisztrációban a szakmailag magas színvonalú, de a
pályázó figyelmetlenségéből adódóan hiányos pályázatok elbírálásai. Ez több esetben is
komoly reklamációkkal járt. Több pályázó nehezményezte, hogy az általános pályázati
gyakorlattal ellentétben, az NKA-nál nem a beadási határidő, hanem a beérkezési határidő a
mérvadó, ami kiszolgáltatottá teszi a pályázót a posta kiszámíthatatlan kézbesítési
szeszélyeinek. Az országhatárainkon túli pályázatok esetében ez fokozottan jelentkezett.
Az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata megfelelő. Az internet segítségével gyorsan és
gördülékenyen jut el az információ a kollégium vezetőjéhez és a tagokhoz egyaránt. A
kollégium által leadott pályázati felhívások időben megjelentek.
A pályázati kiírásoknál újonnan bevezetett, feleslegesnek tűnő formalizmusok jó része
(sokféle igazolás) jogszabályon alapszik.
A korábbi években bevezetett megszorításokon módosítottunk:
– a 20%-os önrészt 10%-osra csökkentettük a civil szervezetek és az állami intézmények
reklamációi miatt.
– a másik rendszeressé váló feltétel egy civil szakmai szervezet ajánlása volt, ami beváltotta
az elvárásainkat, hiszen ennek segítségével ki tudtuk szűrni azokat a pályázatokat, amelyeknél
csak pénzügyi keretük kiszélesítését látták az adott pályázati kiírásban, mindennemű tartalmiszakmai kérdés csak másodlagos és jelképes volt a program szervezésénél.
– harmadik rendszeressé váló kérésünk egy részletes költségvetés melléklete, amelynek
alapján szintén a program valós anyagi igényeiről tudtunk tájékozódni.
A Népművészeti Szakmai Kollégiumban 2009-ben 2 tárgyalkotó szakterületen dolgozó, 2
népzenész, 2 néptáncos, 2 néprajzos szakember tevékenykedett. Az egyes szakterületek
aránya megfelelő a kollégium összetételében. Úgy vélem ezt az arányt érdemes tartani, mivel
így egyik szakterület sem érezheti hátrányos helyzetűnek magát.
Az NKA döntési, végrehajtási rendszere véleményünk szerint jól és hatékonyan működik.
3.3.
A 2009-es évben lényegesen javultak az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztályával a
kollégium kapcsolatai. Közösen alakítottuk ki az ellenőrzések rendszerét és megsokszoroztuk
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az előző évekhez viszonyítva a teljesítményünket. Területarányosan, valamint a kapott
támogatás mértékét is szem előtt tartva jelöltük ki azokat a megvalósult projekteket,
amelyeket részletes pénzügyi és szakmai ellenőrzés alá vontunk. A kitűzött célokat
maradéktalanul teljesítettük, amit írásban is rögzítettünk. A BEO munkatársai írásban és
drótpostán is folyamatosan informálják a kollégiumot az elvégzett vizsgálatokról.
3.4.
A pályázati naptárban meghatározottakat maradéktalanul sikerült teljesítenünk.
A Népművészeti Kollégium pályázati kiírásai 2009-ben
Beérkezés
2009.01. 30.
2009. 04.24.
2009. 08. 31.
2009.11.23.

Döntés
1. Az élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű
2009. 03. 18. táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására.
2. Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.
Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények,
2009. 06. 10.
konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.
1.Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények,
2009. 10.08. konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére)
2. Szakmai kiadványok
2009. 12. 03. Folyóirat- és szakmai kiadvány (meghívásos) pályázat

3.5. A folyóiratok támogatásánál a meghívásos rendszer kifejezetten hasznosnak bizonyult és
zökkenőmentesen működött. A kollégium esetében nem jelentős az erre fordított pénzösszeg,
hiszen csupán négy rendszeres folyóiratot támogatunk.
A szakmai kiadványok közül csak azokat támogattuk, amelyek nyomdakész kézirattal és
megfelelő biztosítékkal rendelkeztek a kiadást illetően. Szempont volt még az is, hogy a
népművészettel foglalkozók minél szélesebb körben tudják használni a kiadványt. Így nem
támogattunk néhány kifejezetten szűk körben terjeszthető, szakmai jellegű forráskiadványt.

Szabó Zoltán s.k.,
a Népművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Füzi László
Bolega Gáborné
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
12/2
12/3
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévet követő 2.év
Tárgyévet követő 3.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettségvállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
339 000 000
1 702 800

-97 150 000
58 028 195
301 580 995
618
210
12
4
226
10

201 736 000
87 500 000
12 344 995
301 580 995
9 100 000

75
15
15

262 820 000
120 000 000
120 000 000

105

502 820 000

331
47

804 400 995
0
74 880 000

2

4 000 000

49
275

78 880 000
283 310 995
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A kollégium beszámolója
Beszámolónkat az NKA elnöke által kiküldött szempontrendszer alapján állítottuk össze. Úgy
gondoljuk, hogy ez a szempontrendszer lefedi az egész szervezet tevékenységét, így egyes – a
mi kollégiumunk munkájához kevésbé kapcsolódó – területeket a részletezést elkerülve
érintünk majd, míg más területeket pedig részletezve tárgyalunk.
Működési, tartalmi kérdések
Beszámolónkat a működés általános kérdéseivel kezdjük. A munkánkat leginkább
meghatározó tényező az volt, hogy a nyolctagú kuratórium hét tagja kicserélődött, így szinte
teljesen új személyi összetételben kezdtük el a munkánkat. Ez főképpen gyakorlati
kérdésekben, s az év elején okozott nehézségeket, hiszen az új tagoknak alkalmazkodniuk
kellett az itteni munkához. Később is érzékelhető volt, hogy a korábbiaknál jóval nagyobb
viták alakultak ki egy-egy kérdés körül, s maguk az ülések is hosszabbak lettek, mint
amilyenek korábban voltak, ezt természetesnek és méltánylandónak gondoljuk.
A mi kollégiumunk tevékenységében egyetlen területen tartanánk fontosnak új feladat
kialakítását: az induló nemzedék korábbiaknál hangsúlyosabb támogatásának terén, itt az
indulók alkotói támogatására, könyveik megjelentetésének támogatására, s esetlegesen
folyóirataik támogatására is gondolok. A pályázati rendszer ugyanis, erről a későbbiekben
lesz még szó, nem alkalmas a fiatalok kiemelt támogatására, inkább a meglévő értékek
megőrzését segíti. Mivel a kollégium költségvetése erősen szűkös, erre a területre önálló
pályázatot kiírni nem tudtunk, s esetleges, egy évre szóló pályázattal jelentős eredményt
egyébként sem érhetünk el. Ugyanakkor jeleznünk kell, hogy az adott törvényi keretek között
a folyóiratok, könyvkiadók működésének támogatásával a lapokat, könyvkiadókat megőrizni
sokáig már nem tudjuk, ugyanis a kollégium által megítélt támogatások csak a közvetlen
előállítási költségre használhatók fel, más források pedig egyre kevésbé állnak a
szerkesztőségek, kiadók rendelkezésére, egyéb költségeik finanszírozására. Hatalmas
feszültséget eredményez majd ez a jelenség, sajnálatos módon mindeddig senki nem nézett
szembe vele, a gazdasági válság hatásai viszont a kényszerű szembenézésre kényszerítenek
majd bennünket.
A szempontrendszerben másutt szerepel ugyan, de már itt jelzem, mert nagyon fontosnak és
kiemelendőnek tartjuk, hogy annyi sürgetés, igénybejelentés után megvalósulhatott a
kollégium által legfontosabbnak ítélt folyóiratok három évre szóló pályáztatása. A döntést
követő viták, polémiák, rosszízű megjegyzések ellenére is így gondoljuk ezt, megjegyezve
egyrészt azt, hogy ha szélesebb körre terjedhet ki ez a döntés, legalább tizenhét folyóiratra,
akkor ezek a viták elmaradtak volna, másrészt azt, hogy azt a lehetőséget, amelyet
kollégiumunk kapott, követendő gyakorlattá kellene tenni, hiszen a folyóiratok munkájában
az évről évre, pályázatról pályázatra való haladás az ideiglenességet emeli ki, s lehetetlenné
teszi a folyamatos, tervszerű munkát. A viták kapcsán pedig azt tudjuk mondani, hogy a
megszólalók nem a hároméves támogatás elvét utasították el, hanem azt nehezményezték,
hogy ők miért nem kerültek be ebbe a körbe, a pályáztatási rendszer viszont mindig magában
hordozza az ilyen jellegű kérdésfeltevéseket.
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Ugyanakkor sajnálatosnak tartjuk, hogy a Márai-program nem fedi le azt a kört, amelyet a
kollégiumunk támogat, s ugyancsak hiányoljuk, hogy a Márai-programba nem került be az
általunk javasolt kompenzációs ösztöndíjrendszer.
A Bizottság által kiemelt témákat és irányelveket kollégiumunk elfogadta és döntéseiben
érvényesítette. Kollégiumunknak nem volt, de nem is lehetett külön kiemelt programja, azért
nem lehetett, mert a rendelkezésre álló összegek az alapfeladatok támogatását is csak
hiányosan teszik lehetővé. Ugyanakkor kiírt pályázataink és döntéseink között megjelent a
MKKE rendezvényeinek külön támogatása. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a MASZRE a
korábbiakhoz hasonló módon nem biztosította az ösztöndíjkeret egyik részét, így ezt a keretet
magunknak kellett kigazdálkodnunk. Ebben segítségünkre volt maradványképzési
kötelezettség eltörlése, a rendelkezésünkre álló többletpénzt azonban a kései döntés
következtében nem tudtuk arányosan „szétteríteni”a támogatott területek között, a folyóiratok
kimaradtak a többlettámogatásból. Természetesen a többletpénzre másutt is szükség volt, ezt
a százmillió forintot a támogatásra váró rendszer a lehető legtermészetesebb módon szívta
fel.
Magunk az alapfeladatok mellett kiemelt programot nem fogalmaztunk meg, ennek oka a
szűkös anyagi ellátottságban keresendő. Ugyanakkor a kollégium a maga
szempontrendszerében elsőbbséget adott a műveknek, alapvetően a fontos művek támogatása
mellett kötelezte el magát, ez mutatkozik meg a folyóiratok és a könyvek támogatásában is.
Sajátos problémáink természetesen adódtak, ezeket más kérdések kapcsán részletezzük majd,
általánosságban itt azt jegyzem meg, hogy az új területek támogatását (pl. internetes lapok)
nem tudjuk a korábban már elfogadott területek támogatására szolgáló pénzösszegektől
elkülönülő forrásokból biztosítani, így a támogatási rendszerünkben lényegében lefedetlen
területek is találhatók. Ezt a szempont-rendszer kifejezését használva speciális problémának is
tekinthetjük, s úgy oldottuk meg, hogy a folyóiratoknak szánt pénzből támogattuk az
internetes folyóiratokat is, a korábban említett feszültségekhez ez jócskán hozzájárult.
Stratégiai kérdések
Stratégiai elvként a korábbi évek gyakorlatát követtük, ami azt jelenti, hogy minden fontos
területnek, így a rendezvényeknek, a könyvkiadásnak, a folyóiratoknak juttattunk pénzt, s
létrehoztunk egy alkotói támogatásokra szolgáló keretet, a rendelkezésre álló pénzmennyiség
azonban nem teszi lehetővé az irodalom új formáinak támogatását, itt ismét csak az internetes
folyóiratokra utalunk vissza. A más intézmények által kiírt pályázatokról hivatalos
tájékoztatást nem kaptunk, ezért a személyes tájékozódás útját követtük. Természetesen
szerencsésnek tartanánk, ha a minisztérium által kiírt pályázatokról és azok elbírálásáról
tájékoztatnának bennünket. Az NKA korábbinál erőteljesebb kommunikációja nem hatott a
munkánkra, s a más szervezetekkel kötött megállapodások sem érintették a munkánkat.
A 2009. évi pénzkeret felhasználását eredményesnek tartjuk. Összesen 618 pályázatot
bíráltunk el, szemben az előző évi 575 pályázattal. A 2009. évben rendelkezésre álló keretből
334.400 E forintot használtunk fel, a 2010. évi keretből 230.000 E forintot, a 2011. évi
keretből 120.000 E Ft-ot és a 2012. évi keretből is 120.000 E Ft-ot, ez utóbbi összegek a
három évre szóló folyóirat-támogatással kapcsolatosak.
Pénzkeretünk csupán gyakorlati okok miatt maradt, hiszen a könyvtári előfizetés
kollégiumunkat érintő részét pontosan nem ismertük, így a várhatónál valamivel nagyobb
keretösszeget határoztunk meg.
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Működési kérdések
A pályázati rendszert az NKA létéből következőnek tartjuk, s ezért megkerülhetetlen
jelenségnek gondoljuk. Ugyanakkor érezzük az elkerülhetetlen elbürokratizálódást is,
különösen akkor, ha a pályázati kiírások állami ellenőrzésére gondolok, ez elviselhetetlenül
hosszúvá teszi a pályáztatás folyamatát.
A kollégium kapcsolata a Bizottsággal, az Igazgatósággal és a szakkollégiumokkal jó volt,
ebben nyilván szerepe volt a korábban másutt kialakult kollegiális kapcsolatoknak is. A
leköszönő és az új kollégiumi elnök köszönetet mond kollégiumi titkárunknak, Bolega
Gábornénak a munkájáért, vele minden felmerülő kérdésben azonnal egyeztetni tudtunk. A
Belső-ellenőrzési Osztály munkatársaival magunk is részt vettünk teljesítmény-ellenőrzésen,
munkájukat a szakterületnek kijáró empátiával, ugyanakkor a törvények és előírások
tiszteletben tartásával végezték. A kollégium elnöke minden vizsgálatról összefoglaló
jelentést kapott. Ugyanezt mondhatjuk el a pályázati naptár összeállításáról is, annak
kialakításában a kollégium pályázataival kapcsolatban a kollégium leköszönő elnöke részt
vett.
Pályázati tapasztalatok
A pályázatok kapcsán az eltömegesedést tartjuk a legfontosabb jellemzőnek. Az
eltömegesedés a mai élet legtöbb területén jelentkezik, így megállíthatatlannak gondoljuk.
Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy az igazán jelentős művek természetesen képesek
megmutatni eredetiségüket, az átlag területén viszont a színvonal csökkenése figyelhető meg.
A kollégiumnak éppen az a feladata, hogy a maga szakmai értékrendjének érvényesítésével az
eredeti munkákat támogassa, annak megítélése viszont, hogy ennek a feladatnak miképpen
sikerült eleget tennünk, nem a mi feladatunk. A pályázatok száma állandóan növekszik, ez
azt jelzi, hogy a jelzett folyamat valóban megállíthatatlan, a pályázatok nagy száma viszont
önmagában is képes nyomást gyakorolni a kollégiumra-kollégiumokra, ami a rendelkezésre
álló pénzösszeg szétaprózódásához vezethet.
A pályázók részterületenként más és más pénzforrással rendelkeznek. A folyóiratok kiadói
főképpen önkormányzatoktól kapnak még pénzt, hirdetési bevételük alig van, a könyvkiadók
főképpen árbevételeikkel számolhatnak, számos tervezett rendezvény mögött más forrás
nincs, mint az igényelt pályázati összeg. A beérkezett pályázatok nagy száma véleményem
szerint igazolja, hogy az altémákat jól választottuk meg, de magának az irodalmi életnek a
működése is ezt jelzi. A pályázó munkássága természetesen meghatározza a kurátorok
döntését, főképpen, ha egy szinopszissal találjuk magunkat szemben, ezért is tartjuk
fontosnak, hogy valamikor elinduljon a legújabb alkotói nemzedéket megszólító általános
program. A pályázati felkészítés jeleit eddig nem tapasztaltuk, ennél sokkal fontosabbnak
bizonyult a kollégiumi titkárok empátiája, segítőkészsége. Ezen a területen ennek megtartása
mellett a pályáztatás egyszerűsítése segíthetne a leginkább.
Füzi László s.k.,
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium
vezetője
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Takács Katalin
Titkár: Hajas Gizella
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
249 000 000
2 945 367

-8 450 000
-16 434 367
227 061 000
580
211
0
13
224
0

209 251 000
0
15 550 000
224 801 000
0

79

107 811 000

79
303
32

107 811 000
332 612 000
2 260 000
197 299 600

13

73 080 000

45
269

270 379 600
486 730 600
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
A támogatás volumenének növekedése nélkül komolyan nem vethető fel ilyen
javaslat. A Színházi Törvény bevezetése amúgy is nehezen áttekinthető helyzetet
teremt, amely különösen a bevezetés időszakában teszi kérdésessé a korábbi
gyakorlat folytatását.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Bizottság javaslatára 4 millió forint extra címzett támogatást kapott a Thália
Színház. A felsőfokú képzés segítésére meghívásos pályázat keretében támogattuk a
vizsgaelőadások létrejöttét és a szakmai tanulmányutakat.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
A színházi területen a források bővülésének híján, valamint a finanszírozás
rendszerének átalakulása miatt a produkciós támogatások jelentősége egyre csökken.
A hangsúly egyre inkább az egyéni szakmai célok támogatására tevődik át (külföldi
utak, ösztöndíjak stb.).
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A kollégium legfőbb támogatási elve továbbra is az értékközpontúság. Kiemelten
fontosnak tartjuk a szakmai utánpótlás képzésének, a pályakezdők indulásának
támogatását, valamint új közönségrétegek, hangsúlyosan fiatalok színházzal való
találkozásának elősegítését.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
A párhuzamos pályázatokat figyelemmel kísértük, a kiírás időszakában éppúgy, mint
a pályázati eredmények ismeretében igyekeztünk dönteni.
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2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a korábbinál
erőteljesebb kommunikációjából?
Bizonyára, a Revizor-online kritikái különösen fontos visszajelzés a megvalósult
produkciókról.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)
Nem érintette a színházi területet közvetlenül egyik megállapodás sem.
2.5. A 2010. évi pénzkeret felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
Keretmaradvány nem volt, sőt szakmai indokok alapján komoly összeget
használtunk fel a 2010. évi keretből.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és végrehajtási
rendszere?
A pályázati rendszer évről évre több papírmunkát kíván. A pályázók száma
folyamatosan nő. A keret nem bővül, az elutasított pályázatok száma éppúgy
növekszik, mint a résztámogatással honorált pályázatok száma, amely a
szerződéskötéskor további bonyodalmakat okoz, és a megvalósulás ellenőrzésekor is
gyakran vitára ad okot.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
Az együttműködés jó. Nem ezekbe a relációkba jelentkezik, de talán itt szóvá tehető
az az ellentmondás, amelyet a következő támogatásösszegekkel szemléltethetünk:
A tárgyévi keret terhére 224 pályázó kapott 224 millió forint támogatást a
Kollégiumtól.
A szakterület támogatása miniszteri keretből 197 millió (32 sikeres pályázó)
Kiemelt kulturális programok kollégiumától 73 millió (13 pályázó)
Ez azt jelenti, hogy a támogatás rendre átlagosan 1 millió, 6,5 millió és 6 millió volt.
A Színházi kollégium a színházi területre jutó támogatásnak 45%-ról dönthetett,
miközben a pályázók felét el kellett utasítanunk. A miniszteri döntésekkel
kapcsolatosan olykor felvetődik a szakmai kontroll hiánya, az is érzékelhető, hogy a
pályázók egyre szívesebben választják a megmérettetésnek ezt a külön útját.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
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A helyszíni ellenőrzés a komplex megítélés lehetőségét hordozza. A pénzügyi és
szakmai szempontoknak szükségszerűen közeledniük kell egymáshoz. A
kiválasztott pályázatok ellenőrzése a kurátorok számára fontos lehetőség, ám a
csekély szám miatt eredménye esetleges. Ugyanakkor többet elvárni a kollégium
tagjaitól nem igen lehet. A szakmai ellenőrzés továbbra is csak papírmunka lesz,
a beszámolók és az előírt teljesítendő anyagok meglétének ellenőrzésre
korlátozódik. Ennél többet elvárni csak célirányos támogatás, költségtérítés
mellett lenne lehetséges.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők
és ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Igen, sikerült megvalósítanunk a pályázati naptárban eltervezett menetrendet.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A Kollégiumi keret itt sem elegendő az igények kielégítéséhez. Nagyobb
összeget a felhasználható keret növekedése esetén tudnánk a célra fordítani.
Látható, hogy az internetes megjelenés támogatása is egyre fontosabb lesz. A
Revizor-online mint önálló kritikai portál tágabb teret /és nagyobb támogatást/
kell kapjon, főváros-központúságát csökkenteni kell, a heti 3-4 kritika helyett
legalább dupla ennyire lenne szükség.
A folyóiratok leosztása a szakmai kollégiumokhoz jó döntés volt általában,
konkrétan azonban hátrányosan érinthet egyes folyóiratokat, amelyek két vagy
több művészeti ággal is foglalkoznak, de csak egy helyről kaphatnak támogatást.
Ilyen helyzetben van az Ellenfény és a Színház is. Tartalomelemzéssel pontosan
kimutatható lenne az egyes műfajok, szakterületek aránya és ezt valahol
figyelembe kellene venni.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület
előretörésében, illetve visszaszorulásában?
A pályázók száma nő, a csekély számú pályázati hely között nincs közösen
vállalt együttműködés, munkamegosztás A pályázók között szemmel láthatóan a
nagy közpénz-támogatással rendelkező intézmények „kényszerülnek” formális
teljesítésre, hiszen az innen származó szerény összegek az összes kiadásnak csak
csekély részét teszik ki, aminek elszámolása csak a számlák rendezését jelenti
számukra. Az olló nyílik: a kis társulatok és az egyének, akik alig számíthatnak
más forrásból támogatásra, egyre nehezebben élik meg a bürokratikus
kívánalmakat, az elhúzódó szerződéskötést, a szigorú elszámolást. A törvényi
előírásoknak megfelelő kategóriákba való besorolás várhatóan segíteni fogja
célirányos pályázatok kiírását.
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4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire
jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
Előző kérdésre adott válaszban.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a
kulturális élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati
felhívások)? Ha nem, mi lehetett/volt a hiba?
A pályázati kiírások mindig hordoznak kockázatot. A sikeresen visszaigazolt
pályázatok ciklikusan visszatérnek, a félreértésekre okot adó, vagy csak
okafogyottá vált pályázati célokra új pályázatok kiírását mellőzzük. A pályázati
összeg megnevezése és a pályázható összeg meghatározása segíti a pályázókat
orientálni
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó
előélete?
A pályázó előélete az egyik legfontosabb referencia, de vigyázni kell arra, hogy
ne szorítsuk ki ezáltal a kezdőket, akik számára éppen a pályázati támogatás
révén teremtődik bizonyításra alkalom. Aggasztó, hogy az utánpótlás
képzésében, szocializációjában kevés szerepe van a pályázatoknak. 2009-ben
meghívásos pályázat keretében támogattuk a szakmai utánpótlás képzését. Az
ilyen célra szolgáló keret százalékos arányát növelni lehetne.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati
felkészülés javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és
megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó
szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
A korrupció elleni harc jegyében hozott határozatok, intézkedések, amennyiben
lehetetlenítik a pályázatok kiírásának és elbírálásának a menetét, a pályázók
számára pedig olyan szigorításokat eredményeznek, amelyek betartatása nem
képzelhető el, a pályázati rendszer összeomlásához vezethet. Az igazgatóságnak
meg kell találni azt a keskeny mezsgyét ahol haladva az NKA Igazgatósága és a
szakmai kollégiumok betölthetik hívatásukat.

Takács Katalin s.k.,
a Színházi Szakmai Kollégium
vezetője
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TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Kenesei Edina
Koltay Györgyi
db

1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

Ft
205 000 000
2 149 289

-18 400 000
-28 410 164
160 339 125
520
239
0
7
246

157 746 000
0
2 593 125
160 339 125

67

53 400 000

67

53 400 000

313
9

213 739 125
0
47 300 000

5

26 800 000

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…) 14
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
260
2009. évi technikai halasztott döntések
2
2009. évi különleges felfüggesztett döntések
0

74 100 000
216 039 125

Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célokon túl, kívánna-e a
kollégiumnak egyéb feladatok támogatásának lehetőségét is? Milyen szakterületre,
vagy tevékenységre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket
A tánckollégium kiírása azok közé tartozik, melyek a legtöbb altémát tartalmazzák.
Ezt bővíteni általános értelemben nem szükséges és nem is lehetséges, mert a
rendelkezésünkre álló összeg viszont a legkisebbek közé tartozik. A korábbiakban az
is felmerült, hogy szűkítsük az altémák számát – jelenleg ez sem lehetséges, mert
vannak olyan területek, amit csak mi támogatunk. A produkciók létrehozásnak,
forgalmazásának támogatásával óhatlanul is befolyásoljuk a stuktúrát, ezért több
olyan terület is lenne, amire kiterjesztenénk a pályázati lehetőségeket, hiszen a
beérkező pályázatokból nyilvánvaló, hogy milyen pontokon vannak hiányosságok
vagy felesleges átfedések. Annak ellenére, hogy ezek nem alapvető feladataink
támogatnánk menedzseriroda (forgalmazás), kritikusi fórum létrejöttét, független
társulatok esetében a befogadó intézményrendszer racionalizálását, szintén szakmai
fórum keretében.
1.2. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e a kollégium döntéseiben? Volt-e a
szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Előre meghatározott kiemelt szakmai program támogatására kollégiumunknak 2009ben pénzügyi keretét tekintve nem volt lehetősége. Szakmai elképzeléseink
megvalósításának továbbra is legnagyobb akadálya a folyamatosan szűkülő
pénzügyi keret. Így – az adott körülmények között – nem is pályáztathattunk olyan
témákat, olyan – táncművészeti szempontból kiemelt eseményeket, mely
„sikertelenül” végződhetett volna.
1.3. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a
kollégium?
Sajnos nem tudtuk függetleníteni magunkat a szakterületet jelenleg mélyen
meghatározó anomáliáktól. Meggyőződésünk, hogy egyidejűleg szükség van a
táncszakma rehabilitálására, strukturális és financiális átalakítására, érdekképviseleti
rendszerünk megerősítésére is. Ezekre a problémákra az Előadó-művészeti Törvény
sem hozott teljes értékű megoldást.
Az egyik krónikus probléma a folyóiratok helyzete – jelen pillanatban nincs olyan
kiadvány, mely a táncművészet egészével színvonalasan foglalkozna, a szakmának
tulajdonképpen nincs saját lapja. A Táncművészet c. folyóirat lenne – mint nevében,
mint távolabbi múltját illetően – hivatott erre a feladatra, de a kollégium álláspontja
szerint az utóbbi évek minden kísérlete ellenére (2008-ban meghívásos pályázatot
terveztünk kiírni a folyóiratok ügyében rendezendő konferenciára, de az előzetes
szakmai egyeztetések során kiderült, hogy a konszenzus szinte lehetetlen) sem
sikerült a lap szakmai hanyatlását megállítani. Ezért 2009-ben a kollégium úgy
döntött, hogy nem kívánja a lapot támogatni. Ez a döntés természetesen a jövőben
változhat, ha lap megújul – lesz színvonalas szerkesztőgárda, magas szakmai
színvonal stb.
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A másik probléma a táncművészet általános helyzetéből fakad: a tánc a
közfelfogásban még mindig a színház „oldalhajtása”, vidéken a tánctagozatok – egy
kivételtől eltekintve – a színházak fennhatósága alatt működnek, nincs független
finanszírozásuk. A szakma ebben a kérdésben (is) meghasonlott – egyrészt a
biztonságosabbnak vélt működése miatt az utóbbi években is alakultak
tánctagozatok vidéki színházaknál (pl. Miskolc, Eger), illetve voltak elvetélt
kísérletek is (Debrecen). Másrészt a már meglévő tagozatok az önállóságért
küzdenek, mely elsősorban financiális szempontból értendő. A nagy együttesek
mellett próbál – a számban sokkal több – kicsi megélni, és ez a helyzet szakmán
belül is jelentős feszültséget generál a szűkös források elosztásnak okán, mely
helyzetet a kuratórium önmagában képtelen kezelni.
A függetlenek és „alternatívok” mögött nincs vagy nagyon szegényes az
intézményrendszer, és ez a háttér legjobb esetben annyit jelent, hogy a jegybevételen
osztozik helyszín és produkció. Ennek okán a fenntartó nélkül működő, ill. alkalmi
társulatok produkciós kényszerben vannak. Ezt a tendenciát a magunk eszközeivel
igyekszünk fékezni – évente csak egy új produkciót támogatunk, ugyanakkor látni
kell, hogy ennek másik oka a terület alulfinanszírozottsága.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és/vagy hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2009. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
2009-ben a szakmai stratégia alapvetően nem változott: a kollégium törekszik arra,
hogy minőséget támogasson, ugyanakkor figyelembe vegye az általános a helyzetet
mind az egyéb finanszírozás/támogatások vonatkozásában, mind a tánc területén
történő folyamatokban. A forgalmazás esetében törekszünk arra, hogy a piac
szabályait is figyelembe vegyük, vagyis azokat a darabokat részesítsük
támogatásban melyekre van igény. Ez tulajdonképpen egy alapstratégia, amit többékevésbé tartunk és döntéseinkben érvényre is jut, ugyanakkor érezhető egy átfogó
hosszú távú koncepció hiánya. Hogy ilyen nincs, annak több oka is van, csak párat
emelnék ki:
– a szűkös források és a releváns igények közötti megoldhatatlannak tűnő lavírozás
– kuratóriumi tagok rotálódása: 2009-ben három új kurátor érkezett a kollégiumba,
ami azt jelenti, hogy a korábbi konszenzus természetese módon felbomlik, hiszen
azon túl, hogy mindenki a szakmai közös érdekeit képviseli, a szemlélet
egyénenként más-más pontokra helyezi a hangsúlyt. Vagyis új álláspontot kell
közösen kialakítani, ami akár rövidtávon is változást jelent a korábbiakhoz képest.
Pénzügyi vonatkozásban a kollégium keretét évek óta egy nagyobb – tavaszi – és
egy kisebb – őszi – kiírásban osztjuk szét. Pénzügyi, ugyanakkor szakmai szempont
is, hogy a kollégium nem kíván teljes finanszírozó lenne, elvárjuk a pályázóktól az
önrészt.
2.2. A kollégium, pályázatainak kiírásakor ismeri-e és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe, a szakterület hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (OKM fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, vagy az MMKA)?
A kollégium maximálisan figyelembe veszi az OKM által kiírt pályázatokat, mely
elsősorban a tavaszi döntés során releváns. A pályázati rendszer összehangolás

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

127 / 225

sajnos nem történik meg, a működési pénzeket elosztó kuratóriummal minden évben
megkíséreltünk egyeztetni, tulajdonképpen eredmény nélkül.
2.3. A kollégium és a pályázók profitálnak-s, s ha igen, hogyan az NKA-nak a
korábbinál erőteljesebb kommunikációjából?
A kollégium működését közvetlenül nem befolyásolta a NKA erőteljesebb
kommunikációja, és arról, hogy a pályázók profitálnak-e ebből nincs információnk.
2.4. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezettek kötött
együttműködési megállapodása (IRM, ÖM, KvVM…etc.)
2009-ben nem éreztük ennek hatását.
2.5. A 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről adjon számot, ha van ilyen,
indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
A 2010-es keret terhére a folyóiratokat támogattuk, követve a korábbi évek
gyakorlatát.
3. Működési kérdések
3.1. Ön szerint megfelelő a pályáztatás jelenlegi rendszere, segíti-e a pénzek színvonalas
elosztását, milyen akadályokat, nehézségeket támaszt az NKA döntési és
végrehajtási rendszere?
A véleményem az, hogy a pénzek igazán színvonalas elosztását számban kevesebb,
de főállású kurátor léte jelentené. Ezt nem részletezem, mert túlmegy jelen
beszámoló keretein és végeredményben egy más rendszerről beszélnék. 2009-ben –
és azért írom az évszámot, mert 2010-ben változások történtek – megfelelő és
működő volt a pályáztatás gyakorlati és jogi rendszere. Az éves keretből nem történt
elvonás, az évi két kiírás megvalósulhatott. A pénzügyi osztálytól minden segítséget
megkaptunk.
3.2. Milyen a kollégium, kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
2009 júliusában került be a Bizottságba Kiss János a Győri Balett igazgatója. Ezt
nagy előrelépésnek tekintjük, végre megszűnt az az ellentmondásos helyzet,
miszerint ott hosszú idő óta egyetlen szakember sem képviselte a táncművészetet.
Annak ellenére, hogy a Bizottsággal az elmúlt években kielégítő és problémamentes
viszonyt ápoltunk, talán nem szorul magyarázatra, hogy mekkora örömmel fogadtuk
– és köszönjük – Kiss János beválasztását, mely alapvetően az érdekképviselet egy
új szintje. A kapcsolat ezzel a változással sokkal szorosabb és szakmaibb lett a
kuratórium és a Bizottság között.
A többi szakkollégiummal 2009-ben nem volt aktív kapcsolatunk. Felmerült egy
közös kiírás gondolata a közművelődési szakkollégiummal, mivel nagyon sok
amatőr néptáncegyüttes pályázik hozzánk, akiket egy-két kivételtől eltekintve nem
tudunk támogatni. Mivel jelenlegi beszámoló már a 2010-es pénzügyi keret
tudatában és tavaszi döntés után íródik, valószínűleg erre az együttműködésre már
csak 2011-ben kerülhet sor.
Igazgatóság: nagyon elégedettek vagyunk Koltai Györgyi kollégiumi titkár
munkájával, gyorsasága, pontossága a kollégium szakmai munkáját minden
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lehetséges módon segíti és megkönnyíti. Kiemelném még Tischler Györgyit és Koós
Ádámot, akik szintén nagyon együttműködőek és segítőkészek.
3.3. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával
(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a
kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója?
A közös teljesítmény-ellenőrzés alapvetően nagyon jól működik, a BEO rugalmas és
minden segítséget megad a szakmai ellenőrzés lefolytatásához. Az általuk
összeállított lista alapos, vagyis a táncélet minden fontos szegmensét tartalmazza,
mind műfaji, mind főváros–vidék vonatkozásban. Emiatt tulajdonképpen csak azt
kívánhatom, hogy a jelenlegi gyakorlat a jövőben ne változzon.
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
Mivel a pénzügyi és szakmai ellenőrzés nem feltétlenül egy időben történik meg, ha
pénzügyi probléma merül fel, akkor tájékoztatnak erről, egyébként az alapvető
információkat az ellenőrzött pályázat anyagából szerezzük meg.
3.4. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Ezzel kapcsolatban nem voltak problémák, a pályázati naptárt sikerült tartani, annak
ellenére, hogy a tánckollégiumnak tavaszi és őszi kiírása is volt 2009-ben. Az évi két
kiírást szeretnénk a jövőben is tartani, mert a naptári év és a színházi szezon közötti
időbeli eltérések miatt ezt szükségesnek látjuk.
3.5. Melyek a folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Óriási könnyebbséget jelent, hogy megszűnt a korábbi gyakorlat miszerint vagy oda
kellett adni a pályázott összeg 85%-át, vagy nem támogathattuk a folyóiratokat.
Ugyanakkor a másik változás – miszerint egy-egy lap csak egy kuratóriumhoz
pályázhat – már ellentmondásosabb helyzet szült. Egyrészt voltak pozitív hatásai –
tisztább profil, átláthatóbb finanszírozás – ugyanakkor azzal a helyzettel is szembe
kellett nézni, hogy bizonyos vegyes profilú lapokból – akik nem a tánckollégiumhoz
pályáztak – kiszorult a tánc. Ezt némileg ellensúlyozza, hogy egyre nő az internetes
folyóiratok száma.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében,
illetve visszaszorulásában?
A pályázatok száma évek óta körülbelül ugyanannyi. A pályázók felkészültsége és a
pályázatok szakmai színvonala halványan, de javuló tendenciát mutat, legalábbis a
szakmai rész vonatkozásában. Ez talán köszönhető annak is, hogy a kollégium külön
hangsúlyt fektet arra, hogy a szakmai szereplőivel minden lehetséges fórumon
kommunikálja, hogy milyen pályázatot vár és tart értékelhetőnek. A kb. azonos
számú pályázatok közül a néptánc területén figyelhető meg kis emelkedés, ez
nagyrészt az amatőr pályázóknak köszönhető – akiket egyébként nem támogat a
kollégium.
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4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Mennyire jellemző a
pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok eredményesség szempontjából sikeresnek minősülnek, elenyésző a
nem megvalósult, de támogatott pályázatok száma. A célkitűzések csak minimális
mértékben módosulnak, ez mindenkor annak függvénye, hogy mennyire volt reális a
pályázathoz csatolt költségvetés. A kollégium törekszik arra, hogy a reális, vagyis a
részfinanszírozással számoló pályázatokat támogassa, olyanokat melyek
megvalósíthatósága biztos alapokon áll. Igyekszünk már a döntésnél szűrni –
pénzügyi értelemben is.
Állami forrásként a működési költség egy bizonyos hányadát írják be a pályázók,
egyéb állami forrás költségvetési tételként szerepeltetése nem jellemző.
4.3. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét (a kulturális
élet igényeivel találkoztak-e, ha igen, mennyire a pályázati felhívások)? Ha nem, mi
lehetett/volt a hiba?
Igen, igazolták. Mint fentebb említettem a kollégium kiírása elég sok altémát
tartalmaz, az, hogy ezekre szükség van, a beérkező pályázatok teljes mértékben
visszaigazolják, hiszen minden altémára többszörös, sokszoros az igény.
Ugyanakkor, a táncművészet területén erős közönségigény van a nagy és látványos
produkciókra, viszont ezzel az igénnyel kollégiumunk nem tud lépést tartani, ezért
nincs ilyen altémánk. Azokat az együtteseket akik ezen a területen dolgoznak a piac
törvényeire bízzuk és ők megélnek a támogatásunk nélkül is. Vagyis az altémák
helyessége indirekt módon is igazolódik.
4.4. A kollégium döntéseinél figyelembe veszi-e, bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Igen, pozitív és negatív értelemben is. Ez nem elfogultság és nem előítélet. A
kollégiumnak átfogó rálátása van a szakmára, döntéseiben természetesen ez
tükröződik. Ugyanez vonatkozik a konkrét pályázati folyamatra – a „pályázói”
előéletet itt is figyelembe vesszük.
4.5. Van-e általános feladata a Bizottságnak, az Igazgatóságnak a pályázati felkészülés
javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában,
vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok
felkészítéséhez és preferálásához?
Jelen
pillanatban
nem
látok
ilyet,
mert
véleményem
szerint
a
kollégiummal/kollégiumokkal történt többlépcsős egyeztetés után lehetne javaslatokat
tenni.

Kenesei Edina s.k.,
a Táncművészeti Szakmai Kollégium
vezetője
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető: Boronkay Antal
Titkár: Koltay Györgyi
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15
16/1
16/2
17
18

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása (28) KIEMELT
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2009. évi technikai halasztott döntések
2009. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
290 000 000
705 498

-30 600 000
154 169 502
414 275 000
796
385
3
41
429

234 570 000
154 500 000
25 205 000
414 275 000

24

82 960 000

24

82 960 000

453
80

497 235 000
0
478 196 000

21

87 530 000

101
530

565 726 000
949 401 000
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A kollégium beszámolója
Korábbi zenei kollégiumi tagságom után a 2009-es évre elnöki megbízatást kaptam, mintegy
folytatásaként Szirányi János 3 éves elnöki tevékenységének. A folytatás kifejezést azért
érzem jogosnak, mert Szirányi Jánossal példaszerűen tudtunk együttműködni, stratégiai,
ízlésbeli és értékítéletbeli majdnem azonos platformunk ezt lehetővé tette. Emellett rengeteg
szakmai és eljárásbeli tanácsot kaptam tőle, gyakorlatilag ő készített fel az elnöki feladatok
elvégzésére.
Kezdő éves elnökként nyomban szembesültem azzal a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
által megfogalmazott igénnyel, miszerint a pénzkeretek kedvezőbb felhasználása érdekében
az éves felosztási tevékenységet próbáljuk az év első felére koncentrálni, ami mind a
kollégiumi tagoktól, mind a pályáztatást lebonyolító szakemberektől nagyobb megterhelést,
koncentráltabb munkát és pontosabb szervezést igényelt. Ennek a kívánalomnak a Zenei
Kollégium maximálisan eleget tett, vagyis a következő évről előre hozott folyóirati
pályázatok elbírálásától eltekintve az első félévben sikeresen lebonyolította az egész évre
eltervezett pályázati bírálatokat. Hogy ez a megfelelés milyen pénzügyi eredményhez
vezetett, arról nem tudok nyilatkozni.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
A Nemzeti Kulturális Alap törvényben megfogalmazott céljain és a kialakult gyakorlaton túl
további feladatok vállalása véleményem szerint kifejezetten függ a felhasználható anyagi
keretektől. Amennyiben szűkül a keret, a meglévő feladatok között kell prioritásokat
felállítani, ha viszont, eléggé nem üdvözölhető módon a keret bővülne, a kollégiumi tagok
közös véleményét is figyelembe véve kell majd újabb feladatokat kijelölni.
A Bizottsági célok és irányelvek vonatkozásában tovább folytattuk a megörökölt Bartók Új
Sorozat támogatását, sokszor meglehetősen rugalmasan kezelve a megvalósítandó felvételek
időbeli tagolódását, figyelembe véve a kiemelt művészek és együttesek ideje
összehangolásának nem egyszerű körülményeit. Más szóval a művészi teljesítmény
maximalizálása volt a cél, és ehhez igazodott lehetőségein belül a támogatási és elszámolási
struktúra.
2. Stratégiai kérdések
A pályázatok megnövekedett száma és a felhasználható pénzügyi keretek némi csökkenése
olyan helyzetet teremtett, amelyben a stratégiát annak eldöntése jelentette, hogy milyen elvek
mentén próbáljuk a pályázatokat elbírálni és a támogatásokat megítélni. A szakmai szelekció
egyértelmű esetein túl, vagyis a támogatásra nem érdemesült pályázatok elkülönítése után a
hangversenyrendezés és a lemezkiadás területén a leginkább eldöntendő kérdés az volt, hogy
adjuk-e meg a megvalósításhoz igényelt teljes összeget, és vállaljuk más esetekben a nemtámogatás ódiumát, vagy csökkentett összegekkel ugyan, de próbáljunk meg megfelelő
számú, arra érdemes pályázatot díjazni. A Zenei Kollégium alapvetően az utóbbi
megfontolások alapján cselekedett, fenntartva ezzel a pályázatokban megfogalmazott
működést, ha csökkentett keretek között is.
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A zenei szakterület más pályázatainak figyelembe vétele véleményem szerint szükséges, de
nem elsősorban a pályázati kiírások módosítása szempontjából. Az NKA pályázati rendszere
meglehetősen kikristályosodott, a stabilitás legjobb ismérveit tudhatja magáénak, vagyis
folytonossága és megbízhatósága inkább másokat kényszeríthet különféle módosításokra.
Viszont az egyes pályázatok elbírálásánál mindig figyelembe vesszük a rendelkezésre álló
információk alapján máshonnan igényelt és kapott támogatásokat. Megjegyzendő, hogy
egyfajta koordináció, vagyis az NKA birtokában lévő más irányú támogatások szervezett
ismertetése a kollégiumok számára bizonyosan növelhetné a tájékozottságot és az
igazságosabb ítéleteket.
Az NKA erőteljesebb kommunikációja önmagában pozitív fejlemény, hatásáról a zenei
területen azonban nehéz lenne nyilatkozni tudományos felmérések hiányában.
Kötelezettséggel nem terhelt maradvány a 2009-es évben nem keletkezett.
3. Működési kérdések
A pályáztatás jelenlegi rendszere megfelelő, beleértve azt a tényt is, hogy az igazgatóság
adminisztrációs és ellenőrzési munkamódszere néha talán túlzottan aprólékosnak tűnik, de
ezzel a jelenséggel inkább csak az elnökök találkoznak, a kollégiumi kurátorok nem, és ez így
van rendjén.
A zenei kollégium kapcsolata a Bizottsággal elnöki szinten jó, maga a kollégium viszont nem
nagyon értesül a bizottsági döntésekről „adminisztratíve”, inkább csak privát információk és
elnöki tájékoztatások alapján.
A BEO eddigi tapasztalataim szerint a lehető leglelkiismeretesebben végzi munkáját, feltárják
a szabálytalanságokat egytől egyig, ugyanakkor mindig a megoldások irányában
tevékenykednek és együttműködnek a kollégiumi elnökkel.
Külön elismerésre méltó, hogy a szervezet annak ellenére igyekszik objektív kritériumokat
felállítani a szakmai ellenőrzéseknél, hogy sok esetben az objektivitás nem értelmezhető.
Művészi teljesítmények inkább a szubjektív megítélés függvényei, viszont az alkotás,
interpretáció megvalósításának szervezeti körülményei igenis mérhetők és megítélhetők.
A folyóirat-támogatás jelenlegi rendszere, nevezetesen, hogy az előző naptári év végén már
megszületnek a támogatások, a lehető legjobb megoldás, mivel biztos fogódzót ad a
szerkesztőségek kezébe a következő évi költségvetés és tervezés vonatkozásában. A
támogatások odaítélésénél az elektronikus szaksajtó folyamatos erősödésével találkoztunk, a
színvonalbeli szelekció ezen a területen is érvényesül.
4. Pályázati tapasztalatok
Tapasztalataim szerint némi visszaesés volt megfigyelhető a zenetudományi jellegű
pályázatokban, ugyanakkor egyértelmű számszerű növekedést mutattak a hangversenyrendezési és a magánkiadású lemez pályázatok. A hangversenyek tekintetében utólag elég
szép számmal kerültek hozzám módosítási kérelmek, többnyire a kevesebb támogatásból
kényszerűen kevesebb koncert megrendezésére.
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Nem véletlen, hogy a nagy múltú, tradicionális szervezetek sokkal biztosabb megvalósítást
produkáltak, mint a kisebb, viszonylag új vállalkozások, de ez a dolgok természetéből
következik.
A Zenei Kollégium külön érdekessége volt, hogy a túlnyomó részt klasszikus zenei témák
mellett a pop zene és a jazz is szerepet kapott a pályázatok között. Az első féléves
lebonyolításnak köszönhetően még részt tudott venni a dzsesszpályázatok elbírálásaiban az
azóta kivált Retkes Attila, és biztos támpont volt a világzenei produkciók, ill. pályázatok
megítélésében Marton László Távolodó. 2010-ben öt új taggal kezdjük el az évet, bizonyosan
felszínre kerülnek új szempontok és ötletek. A kuratóriumi üléseket mindenesetre úgy
szervezzük meg, hogy az általános vélemények és elgondolások kifejtésére legyen elég idő.
Végül arra a kérdésre válaszolva, hogy van-e általános feladata a Bizottságnak a pályázati
felkészülés javításában, a válaszom az, hogy igen, lehet, mégpedig elsősorban a kölcsönös
tájékozódás, tájékoztatás és konzultációk területén. Az együttműködés a Bizottság és a Zenei
Kollégium között még javítható lenne.
A Zenei Kollégium döntéseinek szakmai visszhangja általában pozitív, a visszajelzések a
lehetőségekhez mérten korrekt döntésekről szólnak, az év folyamán csupán egyetlen
reklamációs levél érkezett a kollégiumhoz.
Boronkay Antal s.k.,
a Zenei Szakmai Kollégium
vezetője
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AZ NKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK
BESZÁMOLÓJA
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MINISZTERI IDEIGLENES KOLLÉGIUM
Vezető: Dr. Péli Erzsébet
Titkár: Filótás Lászlóné
db
1
2
3
3/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12/1
13
14
15

Eredeti éves jóváhagyott keret
Előző évi keretmaradvány (+;-)
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)
Tárgyévet megelőző 1. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
pályázati felhívás szerint
címzett
egyedi
ÖSSZESEN
Ebből céltámogatás
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1.év
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2009. évi keretmaradvány (5-10)

Ft
18 200 000

-2 000 000
63 710 000
79 910 000
41
41

60 300 000

41

60 300 000

41

60 300 000
19 610 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Miniszteri Ideiglenes Kollégium (a továbbiakban: MIK) nem tartja szükségesnek
a kollégium támogatási lehetőségeinek bővítését, a MIK alapítását ugyanis az
indokolta, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény (továbbiakban Knyt.) 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
összeférhetetlenségi okokból kifolyólag bizonyos esetekben a miniszter az egyedi
támogatás kérelmekről nem hozhat döntést. Az egyedi támogatási kérelmek tárgya
igen széles körű és egyedi, így a pályázati lehetőségek kiterjesztése a MIK
vonatkozásában továbbra sem releváns.
1.2. Az első pontban említett indok alapján a MIK-nek nem feladata és nem célja saját
kiemelt programok meghatározása.
1.3. Szakterületre jellemző, speciális problémával a MIK nem szembesült.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A MIK feladata a miniszter összeférhetetlensége esetén az egyes ad hoc jelleggel
beérkező egyedi támogatási kérelmek elbírálása, ebből kifolyólag hosszú távú
stratégiaalkotásra nincs reális lehetősége. A MIK döntéseinek meghozatala során
ugyanakkor kiemelt hangsúlyt fektet a következő szempontokra: a beérkező
kérelmek sürgőssége, kiemelt jellege, hosszú távú hatása.
2.2. A kollégium általában ismeri, és figyelembe veszi az ilyen pályázatokat.
2.3. A MIK rövid „múltjára” tekintettel nem tudjuk összehasonlítani az NKA
kommunikációt a korábbival, a jelenlegit megfelelőnek látjuk.
2.4. Az NKA és más szervezetek között létrejött megállapodások kérdése a MIK
szempontjából nem releváns.
2.5. Az NKA MIK részére a 2009-es pénzügyi évben 79.910.000 Ft keretösszeg állt
rendelkezésre, a felhasználás során 19.610.000 Ft maradvány keletkezett, amelyet a
kollégium jellege indokol (a támogatási kérelmek beérkezésének rendszeressége
meghatározhatatlan).
3. Működési kérdések
3.1. Éppen a MIK alapítását indokoló törvény (Knyt.) végrehajtási rendeletében foglalt
adminisztrációs teendők nehezítik és lassítják a pályázatok elbírálásának folyamatát.
3.2. A kollégium kiegyensúlyozott és kifogástalan kapcsolatban működik mind a
Bizottsággal, mind az NKA Igazgatóságával.
3.3. A MIK-nek alapítása óta nincs tapasztalata az NKA Igazgatóságának Belsőellenőrzési Osztályával.
3.4. A pályázati naptár a MIK szempontjából irreleváns.
3.5. A MIK feladatkörébe kiemelten nem tartozik folyóirat-támogatás.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A MIK-nek nincs összehasonlítási alapja.
4.2. A pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása általában összhangban van. A
pályázók nagy része gazdálkodik egyéb állami forrásból is.
4.3. Nem releváns a MIK szempontjából.
4.4. A kollégium figyelembe veszi a pályázó előéletét, és amennyiben ez kifejezetten
megjelenik a pályázati felhívásban, akkor bírálati szempont is lehet.
4.5. A MIK esetében kollégium és a Bizottság sajátos viszonyára tekintettel nincs se a
Bizottságnak, se az Igazgatóságnak ilyen feladata.
Dr. Péli Erzsébet s.k.,
a kollégiumi vezetője
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III. A 2009. ÉVI MINISZTERI KERET
FELHASZNÁLÁSA
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MINISZTERI KERET ÖSSZESEN

Ssz.
1. Eredeti éves jóváhagyott keret
2. Előző évi keretmaradvány
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
3. kötelezettségvállalásai
Tárgyévet megelőző 1. év
4. Egyéb évközi keretmódosítások
5. Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2009. évi döntések
6. Beérkezett pályázatok
Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7. Pályázati felhívás szerint
8. Címzett
9. Egyedi
10. Összesen
11. ebből céltámogatás
Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
12. kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követő 1. év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettségvállalásai
13. összesen
14. Támogatott pályázatok mindösszesen
ebből Miniszteri – egyéb
Miniszteri – központi intézmények
Miniszteri Ideiglenes Kollégium (MIK)
Pályázati szoftverben kimutatott 2009. évi
15. keretmaradvány összesen:
ebből: MIK 19.610.000 Ft
2009.12.31-ig pályázati szoftverben nem rögzített
16. kötelezettségvállalások összege:
ebből MIK 6.000.000 Ft
17. 2009. évi miniszteri keret tényleges maradványa

Ft
1.900.000.000
518.276.400
-50.500.000
72.164.292
2.439.940.692

2.022.350.200
0
0
2.022.350.200
0

42.600.000
42.600.000
2.064.950.200
1.774.285.200
230.365.000
60.300.000
417.590.492
252.472.811
165.117.681
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Az NKA miniszteri keret felhasználásának 2009. évi beszámolója a kiküldött
szempontrendszer alapján
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az NKA miniszteri keret (a továbbiakban: miniszteri keret) esetében nem tartjuk
szükségesnek a támogatási lehetőségek bővítését, ugyanis az egyedi támogatási
kérelmek tárgya jelenleg is igen széles körű, így a pályázati lehetőségek kiterjesztése
e keret vonatkozásában nem releváns.
1.2. A miniszteri keretből megítélt támogatások megítélése a mindenkori kulturális
kormányzati kiemelt célok figyelembevétele mellett történik.
1.3. Szakterületre jellemző, speciális problémával a miniszteri keret tekintetében nem
szembesültünk.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A miniszteri keret terhére az egyes ad hoc jelleggel beérkező egyedi támogatási
kérelmek finanszírozhatóak, ebből kifolyólag hosszú távú stratégiaalkotásra nincs
reális lehetőség, illetve a szakterületek által leadott javaslatok tükrözik a
szakpolitikai célokhoz történő igazodást.
2.2. A miniszteri keretből történő támogatásra a szakterületek tesznek javaslatot, így
híven tükrözik a hasonló jellegű pályázatokat.
2.3. Az NKA-kommunikációt megfelelőnek látjuk.
2.4. Az NKA és más szervezetek között létrejött megállapodások kérdése a miniszteri
keret szempontjából nem releváns.
2.5. Az miniszteri keret részére a 2009-es pénzügyi évben összesítve 2.439.940.692 Ft
keretösszeg állt rendelkezésre, amelyből 2009. december 31-én összesítve
165.117.681 Ft szabad keret állt rendelkezésre.
3. Működési kérdések
3.1. A kérdés nem releváns.
3.2. A miniszteri keret tekintetében kiegyensúlyozott és kifogástalan kapcsolat működik
mind a Bizottsággal, mind az NKA Igazgatóságával.
3.3. Az NKA Belső-ellenőrzési Osztályával jó a munkakapcsolat, a miniszteri keretből
megítélt támogatások elszámolásának pénzügyi ellenőrzését követően a
minisztérium érintett szakmai területeinek munkatársai a Belső-ellenőrzési
Osztállyal együttműködve végzik el minden esetben a szakmai ellenőrzést.
3.4. A pályázati naptár a miniszteri keret szempontjából irreleváns.
3.5. A kérdés nem releváns.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A kérdés nem releváns.
4.2. A pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása általában összhangban van. A
pályázók nagy része gazdálkodik egyéb állami forrásból is.
4.3. A kérdés nem releváns.
4.4. A döntés során figyelembe vesszük a pályázó előéletét, ez kifejezetten bírálati
szempont is.
4.5. A kérdés nem releváns.
Dr. Hiller István s.k.,
miniszter
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IV. AZ NKA IGAZGATÓSÁGÁNAK 2009. ÉVI
BESZÁMOLÓJA
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ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ
A 2009. év történéseinek rövid tartalmi összefoglalója
A jogszabályokban rögzített feladatokat az Alap testületei és Igazgatósága maradéktalanul
ellátta, dacára a külső körülmények folyamatos romlásának, és az országot is sújtó gazdasági
válság érezhető hatásának. A gazdaság teljesítőképessége, a társadalmi szintű fogyasztás és az
arra épülő meghatározott termékeket, szolgáltatásokat érintő kulturális járulékok, illetve azok
megfizetése és a jogosult NKA-nál való megjelenése szoros összefüggést mutat. A 2009. év
harmadik negyedében bevételeink drasztikusan csökkentek, amelyek komoly aggodalmat
okoztak. Erőfeszítéseket kellett tettünk annak érdekében, hogy a támogatások utalása és a
bevételek csökkenése miatti pénzügyi egyensúlyi helyzetünk megmaradjon. A támogató
döntés ismeretében, támogatott pályázóink joggal várták el tőlünk – az objektív nehézségek
ellenére – az ütemes kifizetések megvalósítását. További nehézséget okozott a november
hónapban megismert kötelező maradványképzés összegének tartása megkötött szerződések
mellett. Több támogatás 2010. évre történő átütemezését kellett pályázóinkkal elfogadtatni.
A 2009. év kétségkívül legfontosabb eseménye az NKA törvénye vonatkozásában a pénzügyi
bevételi oldal struktúrájának változása, amely 2010. évben lépett hatályba. Az NKA
létrehozása óta az elkülönített pénzalaphoz rendelt elkülönített bevételt ugyanis az ún.
kulturális járulék, mint „kisadó” biztosította. 2009 nyarán az Országgyűlés úgy döntött, hogy
a kulturális járulékot megszünteti, helyette pedig a szükséges forrást az ötöslottó
szerencsejáték játékadójának 90 százalékában a NKA rendelkezésére bocsájtással biztosítja.
Bár jelen beszámoló készítésekor még nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségben adatok,
amelyek megalapozott vélemény kialakítására adnának lehetőséget, mégis megkockáztatható
annak kimondása, hogy a kialakult forráscsere a továbbiakban is biztosítani képes az Alap
törvényében meghatározott célkitűzések elérését.
2009-ben elvégeztük az NKA Igazgatósága szervezetének, feladatainak, a pályáztatási
folyamat ellátását támogató informatikai rendszer(ek) átvilágítását. Az átvilágítás célja a
feladatok és munkafolyamatok elemzése, a meglévő (élőmunka és tárgyi eszköz) kapacitás
felmérése, a szervezési és döntési folyamatok áttekintése alapján a racionálisabb, hatékonyabb
működés érdekében szükséges intézkedések meghozatala volt. A gondos és kimunkált
előkészítés után még 2008-ban megkezdődött a munka, de annak javarésze 2009-re jutott.
Ebben az Igazgatóság valamennyi szervezeti egysége és – a munkaidő-fénykép elkészítése
révén – valamennyi munkatársa rész vett.
Az átvilágítás alapján megállapítottuk, hogy:

alapvető szervezeti változásra nincs szükség,

a vezetők és beosztottak aránya elfogadható, a vezetési, irányítási tevékenység
megfelelő hatékonysággal működik,

az Igazgatóság teljes körűen rendelkezik a tevékenységét, működését
meghatározó belső szabályozókkal, (ezt külső vizsgálatok is megerősítették!)

gyakoribbá kell tenni a szervezeti egységek közötti, illetve azokon belüli
információ átadást, helyenként módosításra szorul az átadás módja,

a munkaidő elemzések alapján a jelenlegi engedélyezett létszám szükséges és
elégséges, a „csúcsidőkben” jelentkező többletfeladatokat azonban csak túlmunka
teljesítésével lehet ellátni,

a munkatársak átlagéletkora önmagában megfelelő, néhány szervezeti egységnél
azonban – a hosszú távú biztonságos működés érdekében – törekedni kell a
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fiatalításra (az üres álláshelyek betöltésére vonatkozó Kormányrendelet sajnos
nem tette/ nem teszi lehetővé ennek a döntésnek az érvényesítését),
a hatékonyság növelése érdekében szükséges a pályáztatási feladatok ellátását
támogató szoftverek (NKA pályázati szoftvere, FEPO pályázati szoftvere, portál)
egységesítése (az egységes rendszer kialakítása feltételeinek felmérése, a
fejlesztésre vonatkozó rendszerjavaslat elkészült),
az átvilágítás eredményeként az NKA Igazgatósága létszámát két fővel
csökkentettük.

Az átvilágításról készített összefoglaló jelentésünket az OKM Fejlesztési és Gazdálkodási
Szakállamtitkára elfogadta.
Problémát okozott a Kormány a létszámstop alkalmazásáról 2009 nyarán hozott döntése is.
Kifogásoltuk, hogy e döntés jogilag az NKA Igazgatóságát nem érinti, azonban tiltakozásunk
eredménytelen maradt. Így, ugyan általunk vitatott jogszerűség mellett, de a létszámstopra
vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kényszerültünk.
Az elmúlt év őszén megjelent kincstárnoki rendszer bonyolította a pályázati eljárási rendünket
és általában a működésünket. Minden olyan kötelezettségvállalást előzetesen véleményeztetni
kell a kijelölt kincstárnokkal, amely eléri, illetve meghaladja a 10.000.000 Ft-ot. Tekintettel
arra, hogy az Alapból nyújtott támogatások összege több alkalommal e körbe esik, úgy azokat
előzetesen megküldtük/küldjük a kincstárnoknak, aki azt különösen a célnak való
megfelelőség, a szükségszerűség, az időszerűség, a forrásszükséglet, a fedezet megléte, illetve
a kifizetés ütemezettsége szempontjából véleményezi.
A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a kijelölt kincstárnok ugyancsak vizsgálja, a
kifizetéseket megelőzően a kötelezettségvállalás és a forrás meglétét, a finanszírozás
ütemezettségét.
E jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében pályáztatási eljárási rendünk
módosítását hajtottuk végre.
2009. második felében felmerült az OKM részéről, hogy a kulturális célú fejezeti kezelésű és
pályázati úton szétosztandó pénzeszközök egy részének lebonyolítását az NKA Igazgatósága
lássa el. Ennek előkészítése, a feltételrendszer meghatározása – mind humán területen, mind
informatikai elemeiben, mind gazdasági pénzügyi összetevőit érintően – a szükséges
egyeztetések folytatása az év utolsó hónapjaiban bonyolult feladatot jelentett.
Működésünk során, a pályáztatásban az informatikai támogatottság, annak naprakészsége,
megbízható volta nélkülözhetetlen. Az Igazgatóság által jelenleg használt, különböző
színvonalú szoftverek működtetése középtávon már nem célszerű, ugyanis a működtetés
kockázata fokozott mértékben növekszik. A kockázat mértékét növeli, hogy a Fejezeti
Pályáztatási Osztály által használt szoftver a fejezeti kezelésű pénzek pályáztatását csak
szerény mértékben támogatja.
Általános tapasztalat, hogy a használatban lévő szoftverek technológiája nyolc-tíz évenként
elavul. A szoftverekkel szembeni elvárások növekedése, az igencsak megszaporodott, új
jogszabályi előírások végrehajtásának következtében szükséges szoftvermódosítások,
bővítések miatti fejlesztések az informatikai rendszerbe történő sorozatos beavatkozást tettek
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szükségessé, amelynek eredményeként a jelenlegi pályázatkezelő szoftver a fejlesztők által is
egyre nehezebben áttekinthető.
Mindezekre figyelemmel „A ma működő és új igényekkel kiegészített rendszerek felmérésére,
rendszerjavaslat összeállítására” címen – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – egy
felmérés, szoftver- és munkafolyamat-átvilágítás zajlott le az Igazgatóságon 2009-ben. Az
ennek nyomán elkészült jelentős volumenű tervdokumentációt az Igazgatóság hosszadalmas
és több körben, több szinten történt egyeztetés után elfogadta.
A 2009. évre is elmondható, hogy nem telt el nap anélkül, hogy valamely külső szervezet ne
végzett volna az Igazgatóságon az Alappal, vagy/és az Igazgatósággal kapcsolatos vizsgálatot.
Több esetben ezek párhuzamosan történtek. Bár maga a vizsgálat lefolytatása igencsak
munkaigényes folyamat és komoly megpróbáltatás elé állította az érintett munkatársainkat, az
eredmények azonban magukért beszélnek.
2009 júliusában zárult az Állami Számvevőszék „az elkülönített állami pénzalapok
rendszerének, a pályázati célok teljesülésének ellenőrzéséről” címet viselő vizsgálata.
A Jelentés megállapította, hogy az egyes alapok tekintetében az alapszerű működéshez
szükséges feltételek teljesülnek, az alapszerű működés gyakorlata az elvárásoknak
megfelelő. A Nemzeti Kulturális Alapra tett megállapítások szinte minden esetben
pozitívak. Összességében igen kedvező kép bontakozik ki az NKA-ról a Jelentésben.
Ugyancsak meg kell említeni, hogy az Állami Számvevőszék 2009 júniusában kiadott
számvevői jelentése, „a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéséről a Nemzeti Kulturális Alapnál” tárgyban a következő összegző
zárómondatot tartalmazza: „Az Alap által folyósított 1 Ft kulturális támogatással
átlagosan 3 Ft értékű kulturális termék jött létre.”
Az ellenőrzések folytatódnak. 2009 nyarán kezdődött és 2010 első felében zárult az
Állami Számvevőszék „A Nemzeti Kulturális Alap működésének ellenőrzéséről”
szóló átfogó vizsgálata. Az Állami Számvevőszék minden évben vizsgálja az Alap
tervezésének megalapozottságát, a beszámoló összeállításának szabályszerűségét.
2009-ben a 2010. évre vonatkozó tervezés szabályszerűségének vizsgálata 2009
augusztusában zárult. A 2009. évi zárszámadás vizsgálata 2009 novemberében
kezdődött és előreláthatóan 2010 júliusában zárul le.

AZ IGAZGATÓSÁG RÉSZLETES BESZÁMOLÓJA
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI PÉNZÜGYI ADATAI
Bevételek
Bevételi jogcímek
1. Kulturális járulék bevétel
2. Támogatásértékű bevételek
3. Egyéb (nem adójellegű ) bevétel
4.
Előző évi előirányzat-maradvány
igénybevétel
Összesen:

Eredeti terv

Mód. Terv
Tényleges
Bevétel (millió Ft)
8 700,0
7 655,1
7 682,1
125,8
125,8
115,0
231,0
233,3
1 800,0
1 800,0

8 815,0

9 811,9

9 841,2
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Az NKA finanszírozási rendszerére 2009-ben is az elkülönített állami pénzalapokra érvényes
szabályozás vonatkozott.
Kulturális járulék bevétel
Az Alap meghatározó bevétele – 2009-ben a tárgyévi pénzforgalmi bevételének 95,5%-a,
összes bevételének 78,0%-a – a kulturálisjárulék-bevétel. A tényleges (7.682,1 millió Ft)
járulék bevétel 11,7%-kal kevesebb, mint az eredeti költségvetésben tervezett 8.700,0 millió
Ft. 2006-tól a járulékot a Kincstár naponta jóváírta az Alap számlájára, így biztosított a
bevétel alakulásának folyamatos, napi figyelemmel kísérése, ettől azonban – sajnos – nem lett
egyenletesebb, kiszámíthatóbb a járulékbevétel.
2009. második félévtől a járulékbevétel az előző évihez képest, és nominális értékben is
nagyságrenddel csökkent. (2009. augusztus és december között a járulékbevétel 27%-kal volt
kevesebb az előző évi azonos időszakánál.)
A csökkenésnek két oka lehet:
 a gazdaság általános állapota, (pl. a hirdetési piac beszűkülése),
 2009. július 8-án megjelent LXXVII. Tv. 155.§-a értelmében 2010. január 1-jétől
megszűnik kulturális járulék, és negatívan hatott az adózói kedvre.
Az Alapnak 2009. évben is – az előző évekhez hasonlóan – negyedéves finanszírozási tervet
kellett készítenie havi bontásban. 2009. évtől – új adatszolgáltatásként – havi likviditási
tervet is készíteni kellett, amelyben egy évre előre meg kellett határozni a tervezett éves
bevételek és kiadások havonkénti teljesülését. A 2007. és 2008. évi adatok alapján lehetett
megtervezi a 2009. évi járulék havi bevételeinek összegét. A finanszírozási terv bevételi
oldalának összeállítása a járulékbevétel összegének és évenként változó ütemének alakulása
miatt gondot okoz. A finanszírozási tervben a költségvetésben megtervezett bevétel havi
teljesülését kell megadni. Problémát jelent, hogy az éves bevétel teljesülésének havonkénti
aránya évenként is eltérő, a 2009. év volt erre a legjellemzőbb.
Támogatásértékű bevételek:
Az Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás alapján a 2010. évben
megrendezésre kerülő kiemelt, kulturális turisztikai programok/ rendezvények támogatására,
valamint azok monitorozására az ÖM 100 millió Ft-ot utalt át az Alap számlájára a 2009.
évben. (Az NKA a 2010. évi költségvetése terhére vállalt 100 millió Ft-os saját forrásával
együtt összesen 200 millió Ft-os keret áll majd a támogatást megítélő kollégium
rendelkezésére. A megállapodás később kiegészült további, 2010-ben utalandó támogatási
összeggel. )
A nevezési díjbevétel (25,8 millió Ft) a kollégiumok által a pályázati felhívásban előírt
befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik. Nevezési díjból a Színházi Szakmai Kollégium
(8,4 millió Ft) és a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma (17,4 millió Ft) növelhette
tárgyévi pályáztatási keretét.
Egyéb (nem adójellegű) bevételek:
A 2008-ban és 2009-ben megítélt visszatérítendő támogatásokból 85,0 millió Ft
visszafizetésére került sor.
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A pályázati támogatások visszafizetéséből a ténylegesen befolyt bevétel 141,7 millió Ft volt.
Ez az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem használt
támogatások miatti visszafizetésekből ered.
Bírság, kötbér és késedelmi pótlék jogcímeken a tényleges bevétel összege 6,6 millió Ft volt.
Előirányzat-maradvány igénybevétele
A kulturális járulék bevételének csökkenése miatt szükségessé vált az előző évekről áthúzódó
kötelezettségvállalások részbeni fedezetére az előző években képződött előirányzat
maradvány igénybevételére. Az Áht. 55. §. (1) bekezdése értelmében miniszter úr
engedélyezte, hogy 1 800 millió Ft előirányzat maradványt igénybe vegyünk.
Bevételi többlet
A jogszabályi előírások alapján, év végén a bevételi előirányzatot a tényleges teljesítésnek
megfelelően kell rendezni. 2009. október folyamán 1,4 milliárd Ft-tal csökkentettük a
kulturális járulék előirányzatot, majd december 28-án növeltük az addig befolyt és a kincstári
zárás időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján várható összeggel, a zárás utáni
banki napok pénzforgalmáról azonban már nem állt módunkban az előirányzat módosítást a
kincstárnak megküldeni. Emiatt összességében 29,3 millió Ft bevételi előirányzat
többletünk keletkezett. Ez a bevételi többlet csak a december 28-i előirányzatnál magasabb
bevétel, az eredeti előirányzathoz képest jelentős a lemaradás.
A bevételi többlet részletezése:
o kulturális járulékbevétel 27,0 millió Ft, (a módosított előirányzat 0,4%-a)
o a december utolsó hetében jóváírt 2,3 millió Ft pályázati támogatás
visszafizetés. (a módosított előirányzat 1%-a)
Kiadások (pénzforgalmi adatokból)
Kiadási jogcímek
1. Pályázati támogatások
2. Működési kiadásként elszámolva
2.1. NKA kommunikációs kiadásai
2.2 NKA Igazgatósága működési kiadásai
2.3. Egyéb működési kiadások
2.4. Tranzakciós díj
Összesen:

Eredeti terv
7 939,0
876,0
0,0
858,0
12,0
6,0
8 815,0

Módos. terv
Tényleges
kiadás (millió Ft)
8 858,3
8 715,2*
953,6
953,6
94,0
94,0
841,0
841,0
12,0
12,0
6,6
6,6
9 811,9
9 668,8

* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2009.
évben kiutalt összeget jelenti, nem egyenlő a kollégiumok által 2009-ben megítélt támogatások
összegével.

Az NKA a 2009. évi 9.841,2 millió Ft bevételének mindössze 8,7%-át fordította működési
kiadásokra (az Alap pénzeszközeit kezelő, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a
Bizottság és a Szakmai kollégiumok működésének – beleértve a Bizottság és a Szakmai
kollégiumok vezetőinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is, a külső forrásokból
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fedezett pályáztatás többletköltségeit, valamint az NKA számlájának vezetésével kapcsolatos
bankköltséget – biztosítására).
Működési költségként számoltuk el az NKA kommunikációjára 94 millió Ft-ot.
A 9841,2 MFt bevétel 88,6%-a (8715,2 millió Ft), a pályázatok támogatásának
finanszírozására szolgált.
A tárgyévi bevétel 1,7%-a (172,4 millió Ft) nem került kifizetésre, ebből 100,0 millió Ft az
ÖM-megállapodás alapján a 2010. évben lebonyolítandó programok fedezetére 2009. évben
átutalt összeg.
Az Alappá való átalakulás következményeként 2006. január 1-jétől megváltozott a pályázati
célt szolgáló kiadások tervezésének, és tényleges kifizetéseinek részletezése. A pályázati támogatások összegét a költségvetésben és a beszámolóban, az NKA-ról szóló törvény 7. §ában felsorolt törvényi célok szerint is be kell mutatni.
A kiutalt pályázati támogatások törvényi célok szerinti megoszlását a következő felsorolás
tartalmazza:
Felhasználási cél megnevezése
2008. év
2009.év
- Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzé2 740,5 m Ft 3 088,6 m Ft
sének, terjesztésének támogatása
- Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint
2 330,9 m Ft 2 496,8 m Ft
azokon való részvétel támogatása
- Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való
1 517,2 m Ft 1 849,8 m Ft
részvétel támogatása
- Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdemé241,5 m Ft 231,3 m Ft
nyezések támogatása
- Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
93,8 m Ft
22,0 m Ft
- Épített örökség, építőművészet támogatása
304,3 m Ft 260,3 m Ft
- Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi
1 128,5 m Ft 763,0 m Ft
tevékenységek támogatása
- Szakmai díjazásához való hozzájárulás
4,7 m Ft
1,5 m Ft
- Nemzetközi tagdíjak
0,6 m Ft
1,9 m Ft
A 2009-ben kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális
részletezése:
 Könyv- és zeneműkiadás
 Lapkiadás
 Előadó művészeti (színház, zene, tánc) tevékenység
 Egyéb művészeti tevékenység (pl. film, fotó,
képző-, ipar-, népművészet)
 Közművelődési tevékenység
 Könyvtári tevékenység
 Múzeumi tevékenység
 Levéltári tevékenység
 Védett természeti értékek (Állat- és növénykert)
 Műemlékvédelem
Összesen:

szakfeladatonkénti
792,1 millió Ft
693,3 millió Ft
2 074.7 millió Ft
1 813,8 millió Ft
1 605,1 millió Ft
365,4 millió Ft
817,3 millió Ft
191,7 millió Ft
1,2 millió Ft
360,6 millió Ft
8 715,2 millió Ft
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A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadásból
Meghatáro2009. évi teljesítés levezetése
Kiadás
Működésre
zott
feladatra
Kedvezményezettek köre
- központi költségvetési intézmények
2 233,2
947,0
1 286,2
- alapítvány
- gazdasági társaság
- önkormányzat/vagy intézménye
- magánszemély
- egyéb:
= egyesület és egyesülés
779,6
= egyház és intézményei
264,2
= külföld
243,6
= egyéb nonprofit szervezet
1 435,1
- Magyar Államkincstár tranzakciós díj
Összes kifizetés:

1 127,9
1 655,9
1 558,3
364,4
2 722,5

6,6
9 668,8

1 127,9
1 655,9
1 558,3
364,4
2 722,5

6,6
953,6

8 715,2

Megítélt pályázati támogatások megoszlása a támogatási összeg nagysága szerint:
Intervallum
Ft
-tól
ig
0
500.000
1.000.000
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
50.000.000

-

499.999
999.999
4.999.999
9.999.999
14.999.999
19.999.999
24.999.999
29.999.999
49.999.999
fölött
Összesen:

2008. évben
támogatott pályázatok
Mennyiség
Összeg
Db
%
Ft
2 367
39,9 643 528 115
1 600
27,0 1 037 978 165
1 560
26,3 2 872 401 219
222
3,7 1 372 336 475
88
1,5 977 168 185
29
0,5 458 000 000
25
0,4 506 414 400
13
0,2 339 000 000
19
0,3 620 103 000
10
0,2 800 000 000
5 933 100,0 9 626 929 559

2009. évben
támogatott pályázatok
Mennyiség
Összeg
db
%
Ft
2 324
39,3 645 295 179
1 711
29,0 1 094 259 199
1 554
26,3 2 868 120 165
165
2,8 997 127 300
85
1,4 967 010 000
12
0,2 190 730 001
26
0,5 529 579 550
3
0,1
82 000 000
12
0,2 392 000 000
14
0,2 1 056 500 000
5 906
100,0 8 822 621 394

Az adatok alapján látható a támogatási összeg „elaprózódása”. A „soknak, kicsit” tendencia
változik, de még mindig jellemző:
 2008-ban az összes pályázat 39,9%-a, 2009-ben 39,3%-a kapott 500 ezer Ft alatti
támogatást. A részükre megítélt támogatás összértéke 2008-ban csupán 6,7%-a, 2009-ben
7,3%-a az összes megítélt támogatás összegének.
 2008-ban a pályázatok 93,2%-a , 2009-ben 94,6%-a részére ítéltek meg 5 millió Ft alatti
támogatási összeget. A részükre megítélt támogatás összértéke a megítélt éves támogatási
összegnek 2008-ban 47%-a , 2009-ben 52,2% volt.
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 Az előző évekhez képest csökkent ( 2008-ban 310 db, 2009-ben 250 db) az 5 és 15 millió
Ft közötti támogatások aránya, jelenleg a támogatott pályázatok összegének 22,3%-a
ilyen.
Az NKA bankszámlája 2009. évi pénzforgalmának alakulását és a
terhelő kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:
NKA bankszámlájának 2009. 01. 01-jei nyitó egyenlege:
2009. évi bevételek
+
függő bevételek forgalma:
+
2009. évi pénzforgalmi kiadások
2008. évi függő kiadások rendezése
+
2009. 12. 31-ei záró egyenlege:

záró pénzkészletet
3 946,9 millió Ft
8 041,2 millió Ft
2,7 millió Ft
9 668,8 millió Ft
0,4 millió Ft
2 322,4 millió Ft.

A 2009. december 31-ei záró egyenleg 1 624,5 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2008. évi volt.

AZ NKA IGAZGATÓSÁGA 2009. ÉVI PÉNZÜGYI ADATAI
A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2009-ben – változatlanul – a Nemzeti
Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes
szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, a pályáztatás szervezése és
lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a
pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai
ellenőrzések megszervezése, a helyszíni pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések ellátása,
valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási,
pénzügyi számviteli, vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok ellátása.
Az NKA Igazgatóságának feladata továbbá az OKM egyes – kulturális célok támogatására
szolgáló – fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás döntően adminisztrációs
feladatainak ellátása is.
Kimutatás
az NKA Igazgatósága 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
millió Ft-ban
Megnevezés
Előirányzat
Pénzforgalmi
Eredeti Módosított
Teljesítés
Személyi jellegű
517,0
556,5
480,9
Járulékok
138,0
164,7
120,6
Dologi
183,8
382,4
290,8
Felhalmozási
33,7
307,5
133,5
Átadás NKA-nak
17,0
25,7
25,7
Átadás OKM Szakszerv.nek
0,5
0,5
0,5
Kiadások összesen:
890,0
1 437,3
1 052,0
Megnevezés

Előirányzat
Eredeti Módosított
Működési és egyéb bevétel
37,0
38,8
Átvétel NKA-tól
853,0
947,0
Előző évi maradvány
451,5
Bevételek összesen
890,0
1 437,3
Maradvány:

millió Ft-ban
Pénzforgalmi
Teljesítés
38,9
947,0
413,0
1 398,9
346,9
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Az előirányzatok módosítására az előző évi maradvány igénybevétele, valamint a
tárgyévi többletbevételek felhasználása miatt került sor.
Többletbevételek keletkezése:
– Az NKA kommunikációja miatt, összesen 94,0 millió forinttal
emelkedett meg az NKA-tól kapott működési támogatás.
– A nevezési díjbevétel (amelynek a kollégiumok munkáját segítő külső
szakértők megbízási díja és járulékainak fedezetén kívüli összeg
átadásra került az NKA részére) többletéből az Igazgatóságnál maradó
összeg 1,6 millió Ft.
– Feleslegessé vált, használhatatlan, illetve javíthatatlan eszközök
értékesítéséből származó bevétel 0,2 millió Ft.
– Az előző évről áthúzódó kiadások, valamint a jogszabályban
biztosított jutalmazás fedezetéül az Igazgatóság előző évi
maradványából 451,5 millió forint igénybevételére került sor.
A tárgyévi maradvány – jogszabályban kötelező megtakarításként előírt – összege
fedezetet nyújt a 2009. évben vállalt, de csak 2010-ben kifizetésre kerülő dologi és
személyi jellegű kötelezettségekre, valamint az NKA új pályáztatási szoftverének
elkészítésével kapcsolatos kiadások egy részére (előzetes számításaink szerint,
mintegy 40%-ára).
Létszám- és bérgazdálkodás
A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2009. évi engedélyezett létszámkerete 101 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 91 fő, az üres
álláshelyek száma december 31-én 4 fő volt, amelyek betöltését kormányrendelet
tiltotta, illetve tiltja meg. A tiltás alól csak az OKM által a Miniszterelnöki Hivatalba
benyújtott kérelem alapján a MEH adhat felmentést.
2009-ben összesen 5 munkatárssal létesítettünk és 4 munkatárssal szüntettünk meg
közalkalmazotti jogviszonyt, a fluktuáció az előző évivel azonos volt.
A létszám csökkenés 1 fő nyugdíjazása és 3 fő munkahely változatása miatt
következett be. Új alkalmazásokra a tárgyévben megüresedett álláshelyek, a 2009.
évre engedélyezett létszámfejlesztés, valamint gyes-gyed miatt üressé vált álláshelyek
betöltése miatt került sor.
A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak létszáma
összességében 1 fővel növekedett.
A létszámváltozások a következő területeket, szervezeti egységeket érintették:
 1 fő humánpolitikai ügyintézővel és 1 fő titkárnővel nőtt, 1 fő irattárossal
csökkent a Gazdasági műszaki osztály,
 1 fő pénzügyi ügyintézővel csökkent, majd 1 fővel nőtt az NKA Gazdasági
osztálya,
 1 fővel csökkent, majd 1 fővel nőtt az Elszámoltatási osztály,
 1 fővel nőtt a Belső Ellenőrzési osztály,
 1 fővel csökkent a Bizottsági szakértői csoport
létszáma.
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Az Igazgatóság 2009. december 31-ei tényleges (munkajogi) létszáma 99 fő volt,
ebből 6 fő kisgyermekük otthoni gondozása (gyes, gyed) miatt, 1 fő egyéb ok miatt
fizetés nélküli szabadságon van. Egy munkatársunk december 31-én – nyugdíjba
vonulása miatt – felmentési idejét töltötte.
2009-ben az NKA Igazgatóságán a munkatársak egy főre jutó átlagkeresete több mint
14%-kal maradt el a 2008. évitől. Figyelembe véve – a KSH hivatalos közleménye
szerinti – 2009. évi fogyasztói-árindex 4,2%-os növekedését megállapítható, hogy
2009-ben a munkatársak bruttó keresetének reálértéke az előző évhez viszonyítva
közel 18%-kal csökkent.
Üres álláshelyeink betöltésénél – a rendelkezésre álló illetményekkel – újból és újból
szembesülünk a ténnyel, hogy egyre kevésbé vagyunk versenyképesek.
A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémák
A központosított illetményszámfejtés 2002. évi bevezetése óta folyamatos, évről évre
visszatérő problémákkal küzdünk. A számítógépes program láthatóan nem tudja
követni a jogszabályi változásokat. Annak ellenére, hogy minden évben jelezzük
gondjainkat, változást nem tapasztalunk.
„Örökzöld” problémáink:
Rendszeresen gondok vannak a munkatársak illetményét terhelő levonások
kezelésével, kis keresetű kollégák az év végi adóelszámolás során szembesülnek vele,
hogy az év közbeni helytelen levonások miatt jelentős összegű adótartozásuk van. Az
Igazgatóság 2006. évi adóbevallását a MÁK a mai napig nem tudta lezárni.
Az év első napjaiban még az előző évre vonatkozóan kifizetett megbízási díjakat a
program nem tudja megfelelően kezelni, ennek következtében néhány megbízással
foglalkoztatott munkatársunk éves adóbevallásához kapott dokumentumok helytelen
adatokat tartalmaznak, az év elejei kifizetést nem a megfelelő év bevételeként
mutatják ki.
A jogszabályváltozásokat a program esetenként csak több hónapos késéssel követi
(pl.: a 2009. november hónapban kihirdetett, 2010. január 1-jétől hatályos Kjt.
módosítás néhány eleme a beszámoló összeállításakor még nem volt a rendszerben
átvezetve).
A szoftverből a havi bérfeladáshoz kapott információk szinte használhatatlanok. A
kapott táblázatok 2009 decemberében sem tartalmazzák pl. a tb-levonások jogszabály
szerinti részletezettségét. A bérfeladást minden hónapban az egyéni számfejtő lapok
adatainak tételes feldolgozása alapján tudjuk összeállítani.
Amint azt már többször leírtuk, a központosított illetményszámfejtésre való áttérés
ötletével, az eredeti elképzelésekkel messzemenőkig egyet lehet érteni, a jelenleg
alkalmazott szoftver azonban továbbra is alkalmatlan a feladat ellátására.
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Új pénzügyi-számviteli szoftverre való áttérés
A minisztérium döntése alapján 2009 januárjától „élesben” alkalmazandó új
gazdálkodási szoftver (Forrás SQL) bevezetése jelentős többletfeladatot jelentett a
Gazdasági főosztály és az Informatikai osztály munkatársai részére. A központilag
szervezett (1+2 napos) oktatás messze nem volt teljes körű, a munkatársak részére
csak egy átfogó képed adott a rendszerről, bizonyos munkakörökben (pl. könyvelők)
még ezt sem.
A közvetlen munkát elsősorban nem a fejlesztő folyamat-leírásai segítették, hanem az
azok alapján általunk kidolgozott – nem menüpontokhoz igazodó, hanem a
gazdálkodás folyamatát leképező – felhasználói segédlet.
A 2009. évi indulás nem volt zökkenőmentes. A program paraméterezése sajnos nem
készült el teljes körűen, emiatt az év első három hónapját kétszer kellett újrakönyvelni.
A program a teljes éven keresztül folyamatosan alakult, mindig azok a részek
kerületek pontosításra beállításra, amelyek az adott időszakra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség (pl. negyedéves mérleg-jelentés, féléves beszámoló, év
végi mérleg) teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek voltak.
Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a program kezelése, a szükséges
információk kinyerése a korábbi időszakhoz képest jelentős többlet élőmunka
ráfordítását igényli.

A 2009. ÉVI PÁLYÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉG
A Nemzeti Kulturális Alap pályáztatásának lebonyolítását az NKA Pályáztatási Osztálya az
Igazgatóság más szervezeti egységeivel együtt végzi. A pályáztatás lebonyolításának
személyi, jogi és technikai feltételei biztosítottak voltak. Folyamatos problémát okozott és
okoz az év eleji, illetve az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtása.
Jelentős kapacitásokat kötnek le az ebből adódó feladatok. (pl. összeférhetetlenségre
vonatkozó jogszabályok módosítása, adatlapok módosítása, illetékbélyegek kezelése, stb.)
Lényeges átszervezések, feladat-átcsoportosítások nem voltak. A pályáztatás folyamatossága,
illetve a támogatott pályázókkal történő szerződéskötés biztosított volt, ennek eredményeként
a tárgyévben megítélt támogatásokhoz kapcsolódó szerződések jelentős része 2009 november
végéig elkészült és kiküldésre került.
2009-ben megállt a 2004 év óta folyamatosan csökkenő pályázati szám. Várhatóan a terület
forráshiányos helyzete további növekedést indukál a 2010-es évre is.

1. Általános megállapítások
A következő táblázat az elmúlt nyolc év összefoglaló adatait mutatja be az NKA-hoz érkezett
pályázatok tekintetében. A részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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Általános adatok
Megnevezés
Beérkezett pályázat (db)
Támogatott pályázat (db)
Arányok (támogatott dbhoz viszonyítva) %
Igényelt támogatás (Mrd
Ft-ban)
Támogatott pályázatok
igénye (Mrd Ft-ban)
Megítélt támogatás
összesen (Mrd Ft-ban)
Arányok (megítélt
támogatás az összes
igényhez viszonyítva) %
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11 245 12 459 14 888 12 683 11 820 10 879 9 506
6 605 7 213 8 133 6 483 6 301 5 766 5 933
58,7
57,9
54,6
51,1
53,3
53,0 62,4

2009
9 747
5 906
60,6

15,7

19,5

28,2

23,2

20,6

21,2

21,4

21,1

9,2

11,9

14,9

13,9

11,7

12,9

15,7

13,6

5,6

7,0

8,7

8,4

7,5

7,6

9,6

8,8

35,7

35,9

30,9

36,2

36,4

35,8

45,0

41,7

2009-ben nem ismétlödött meg a 2008-as év kiemelkedő teljesítménye, de még így is az
utóbbi 8 év második legjobb arányú támogatása (60,6%) valósult meg a beérkezett
pályázatok/támogatott pályázatok vonatkozásában Az igényelt támogatás/megítélt támogatás
(41,7%) szintén az utóbbi 8 év második legjobb értékét mutatja.
A beérkezett pályázatok száma minimálisan emelkedett az előző évhez viszonyítva, a
támogatott pályázatok száma viszont enyhén csökkent.
Egy támogatott pályázatra 2009-ben 1,49 MFt támogatás jutott a 2008. évi 1,62 MFt-tal
szemben.
Az NKA állandó kollégiumai valamint a miniszteri keret (beleértve a Miniszteri
Ideiglenes Kollégium adatait is) közötti arányok
Kollégium

Beérk.
Beérk.
Tám.
pályázat pályázat pályázat
(db)
(%)
(db)

Tám.
pályázat
(%)

Igényelt
támogatás
(MFt)

Igényelt
támogatás
(%)

Megítélt
támogatás
(MFt)

Megítélt
támogatás.(%)

állandó
9 246
95 5 405
92 19 033
90
6 758
76
miniszteri*
501
5
501
8
2 068
10
2 065
24
Összesen
9 747
100 5 906
100 21 101
100
8 823
100
* Megjegyzés: a miniszteri keret terhére történő döntést ismerjük, az elutasított kérelmeket nem.

Pályázók száma
Évek
Pályázók száma
(db)
2002
4 772
2003
4 934
2004
6 366
2005
5 466
2006
4 940
2007
4 607
2008
4 301
2009
4 460
A pályázók száma enyhe emelkedést mutatott 2009-ben, de a 2004. évi kiemelkedő szinttől
még nagyon távol van.
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2. Pályázati felhívások
Az NKA kollégiumai 2009-ben 118 pályázati felhívást hirdettek meg, jóval többet, mint
2008-ban (92). A meghirdetett pályázati felhívásokból 59 meghívásos pályázat volt.
A pályázati felhívások minden esetben a jogszabályban előírt feltételek szerint jelentek meg
az NKA portálján.
A felhívások ilyen jelentős száma és az ehhez kapcsolódó döntések mennyisége továbbra is
jelentős kapacítást köt le az Igazgatóság minden területén. A felhívások megfogalmazása és
az arra beérkező pályázatokról való döntés gyakorlatilag megvalósítja és kimeríti a
„folyamatos” pályáztatást.
3. Szakmai kollégiumok meghívásos pályázatai kiemelt támogatások biztosítására
A beszámolás évében – bizottsági határozatok valamint kollégiumi kezdeményezések alapján
– tizennégy (a tavalyi héttel szemben) kollégium különböző pályázati célokra ítélt meg
támogatást, amelyek témájuknál fogva kiemelt eseménynek számítottak. Ezeknek a
programoknak a részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának jelentős támogatásait az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
4. Kollégiumi ülések
2009-ben 92 kollégiumi ülés volt, ebből 77 ülésenpályázatok elbírálására került sor. A
kollégiumi ülések megszervezése és összehangolása jelentős és bonyolult feladatot ró a
kollégiumi titkárokra és az ülést megszervezésében résztvevő munkatársakra.
Kiemelkedően sok ülést (9) bonyolított le az Iparművészeti Szakmai Kollégium. Ennek oka
volt az is, hogy ebben az évben bonyolították le első alkalommal az Építőművészeti szakmai
kollégiummal közös pályázatot a most épülő, vagy felújítás alatt lévő közösségi épületek
iparművészeti alkotásokkal való létrehozására, díszítésére.
5. Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása (benyújtott pályázatok
arányában)
A támogatott pályázatok törvényi célok szerinti bemutatása (db)
Támogatott pályázatok törvényi célok szerint

24
5

97
532

2

462

2128

923
1733

nemzeti és egyetemes értékek
létrehozása, megőrzése
évfordulók, hazai fesztiválok,
rendezvények
kultúrateremtő, közvetítő
tevékenység
nemzetközi fesztiválok,
rendezvények
művészeti alkotások új irányzatai
épített örökség, építőművészet
támogatása
kulturával kapcsolatos
tudományos kutatások
nemzetközi tagdíjak
szakmai díjazáshoz való
hozzájárulás
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Csakúgy, mint évek óta a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására és megőrzésére érkezett
be a legtöbb pályázat. Az évfordulók, hazai fesztiválok darabszáma tartalmazza a Kiemelt
Kulturális Programok Kollégiuma által kiirt – az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai
célelőirányzatából is támogatott – kulturális és turisztikai célokat tartalmazó pályázatokat is.
6. Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása (benyújtott pályázatok arányában)
Pályázatot benyújtók szervezeti forma alapján

nonprofit szervezetek (3806 db)

1%

17%

költségvetési szervek (2856 db)
39%

14%
Vállalkozás (1416 db)

Magánszemély (1664 db)

29%

művészeti alkotóközösség (5 db)

Apályázók szervezeti forma szerinti megoszlása az utóbbi 4 évben nem tartalmaz lényeges
változást. 2009-ben is a költségvetési szervek, valamint a non-profit szervezetek adták a
pályázók több mint 2/3-át. A magánszemély pályázók száma tovább emelkedett az előző
évhez képest.
7. Állandó kollégiumok
Beérkezett pályázatok száma (%-os arány)
A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Beérkezett pályázatok kollégiumonként

Közművelődés (1142 db)

Imeretterjesztés (1002 db)
Képzőművészet (960 db)
Zene (797 db)
Múzeum (628 db)
Népművészet 621 db)

4%
5%

4%

3% 2% 1%
3% 3%

Szépirodalom (618 db)

12%
11%

Színház (581 db)
Táncművészet (521 db)
Iparművészet (439 db)

10%

6%
6%

7%

7%

7%

9%

Könyvtár (401 db)
Mozgókép (378 db)
Fotóművészet (293 db)
Műemlék és régészet (289 db)
Levéltár (283 db)
Kiemelt Kulturális Programok (178 db)
Építőművészet (115 db)
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2009-ben 3 kollégiumhoz (Közművelődési, Ismeretterjesztés, Képzőművészet) érkezett be a
pályázatok mintegy 1/3-a (3 104 db pályázat).
Megállapítható, hogy 2009-ben a Közművelődési Szakmai Kollégiumhoz érkezett a legtöbb
pályázat, szám szerint 1142 db, ebből támogatásban részesült 615 db.
A legkevesebb pályázat 2009-ben is az Építőművészeti kollégiumhoz érkezett 115 db, ebből
támogatásban részesült 82 db. (2008-ban ez a szám: 114 db és 63 db).
A két szélső érték között a beérkezett pályázatokat tekintve 2008-ban 9-szeres, 2009-ben 10szeres, támogatott pályázatokat tekintve 2008-ban 9-szeres, 2009-ben 7,5-szeres különbség
van.
Támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja (beérkezett/támogatott
pályázat):
Kollégium
Beérkezett pályázat
megnevezése
(db)
Levéltár
283
Könyvtár
401
Építőművészet
115
Iparművészet
439
Műemlék és
289
Régészet
Népművészet
621
Táncművészet
521
Képzőművészet
960
Múzeum
628
Zene
797
Mozgókép
378
Közművelődés
1142
Szépirodalom
618
Ismeretterjesztés
1002
Fotóművészet
293
Színház
581
Kiemelt Kulturális
178
Programok
Összesen*
9 246
*Megjegyzés: Miniszteri nélkül

Támogatott
pályázat (db)
224
288
82
303
192

Támogatási arány
(%)
79,1
71,8
71,3
69,0
66,4

389
313
565
364
453
208
615
331
533
155
303
87

62,6
60,0
58,8
57,9
56,8
55,0
53,8
53,6
53,2
52,9
52,1
48,9

5 405

58,5

A támogatott pályázatoknak a beérkezett pályázatokhoz viszonyított aránya ugyan magasnak
mondható, de ezt nem követi az igényelt és megítélt támogatások közötti arány emelkedése.
Ez azt jelenti, hogy továbbra is több pályázatot támogatnak a kollégiumok, de kevesebb
összeggel.
Ez a tendencia várhatóan tovább fog folytatódni, mivel az igények tovább emelkednek, de a
kollégiumok által szétosztható keret nem növekszik (reálértékben csökken).
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Igényelt összeg és megítélt támogatás aránya
Az igényelt és a megítélt támogatások közötti arányok is képet mutatnak a kollégiumok eltérő
támogatási gyakorlatáról. A legmagasabb igény a Kiemelt Kulturális Programok
Kollégiumhoz érkezett, ez igazodik a kollégium jellegéhez (3 766 563 726 Ft), amelyből
18,5% támogatást ítéltek meg. A legkisebb igény, mint 2008-ban is az Építőművészeti
kollégiumhoz érkezett (272 973 423 Ft), amelyből 60,4% támogatást ítéltek meg.
A kollégiumok év eleji jóváhagyott kereteit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja (igényelt támogatás/megítélt
támogatás):
Kollégium
Igényelt támogatás
megnevezése
(Ft)
Könyvtár
537 869 700
Levéltár
304 167 271
Építőművészet
272 973 423
Szépirodalom
1 519 895 890
Iparművészet
619 739 479
Műemlék és
995 809 751
Régészet
Ismeretterjesztés
1 115 426 707
Múzeum
1 414 758 837
Fotóművészet
438 720 138
Táncművészet
649 596 156
Mozgókép
1 098 118 181
Közművelődés
1 466 692 431
Képzőművészet
1 189 228 824
Népművészet
749 433 378
Színház
1 141 764 861
Zene
1 752 150 408
Kiemelt Kulturális
3 766 563 726
Programok
Összesen*
19 032 909 161
*Megjegyzés: Miniszteri nélkül

Megítélt támogatás
(Ft)
389 472 356
203 471 641
164 898 000
804 400 995
293 708 461
454 923 406

Támogatási arány
(%)
72,4
66,9
60,4
52,9
47,4
45,7

506 782 846
611 495 000
167 984 596
213 739 125
358 550 000
467 995 000
373 297 768
220 355 000
332 612 000
497 235 000

45,4
43,2
38,3
32,9
32,6
31,9
31,4
29,4
29,1
28,4

696 750 000

18,5

6 757 671 194

35,5

Az igényelt támogatáshoz viszonyított megítélt támogatás arányát romlónak minősíthetjük,
hiszen 2008-ban az igényelt összegnek 38,7%-ára volt fedezet. A kollégiumok több mint fele
az egyébként elég alacsony átlag felett tudott támogatást nyújtani a pályázóknak. Csak 4
kollégium lépte át az 50% feletti arányt, csakúgy mint 2008-ban.
8. Ideiglenes kollégiumok
A 2009 évben csak a miniszteri keret terhére működött az un. Miniszteri Ideiglenes
Kollégium. Működéséről a miniszteri keret beszámolója részeként adunk számot.
Korábbi években létesített ideiglenes kollégiumnak (Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégium) a feladata a tárgyévre áthúzódó szakmai beszámolók elbírálására
terjedt ki, amelyről az elszámoltatási feladatokról szóló beszámolórészben adunk információt.
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9. Egyedi pályázatok
Minden állandó kollégiumnak lehetősége volt a jóváhagyott éves keretük 10 %-ának
mértékéig egyedi igényeket támogatni.
2009-ben 410 db egyedi támogatási igény érkezett a kollégiumokhoz 938 892 723 Ft
igénnyel. A kollégiumok 294 egyedi pályázatot támogattak 397 296 090 Ft összeggel.
A beérkezett egyedi pályázatok aránya az összes beérkezett pályázat 5,4%-a. Az egyedi
pályázatokra megítélt támogatás pedig az összes megítélt támogatás 5,9%-a volt.
Legnagyobb darabszámban a Képzőművészeti kollégium támogatott egyedi igényeket, azaz a
beérkezett 69 igényből 46-ot támogatott. A Zenei kollégium 45, a Közművelődési kollégium
31 db egyedi kérést támogatott.
Legkevesebb egyedi igényt a Könyvtári kollégium támogatott (2 db, a beérkezett 3 db
pályázatból).
A legmagasabb támogatási igény a Zenei kollégiumhoz érkezett 69 000 980 Ft, amelyből
30 165 000 Ft támogatást ítéltek meg.
10. Tapasztalatok a folyóirat-pályázatok feldolgozása során
Általános ismertetés:
A Nemzeti Kulturális Alap megalakulása óta folyamatosan támogatja a kulturális
folyóiratokat. A támogatás összege a kezdeti 153 millió forintról 2006-ra 858 millió forintra
emelkedett, ez volt a legmagasabb. Ettől kezdődően éveken keresztül csökkent a támogatások
összege, 2008-ban 757 millió, 2009-ben 741 millióra csökkent. A 2010-ben megjelenő
folyóiratok támogatása újabb csúcsot ért el a több mint 1 milliárdos laptámogatással, és így a
legnagyobb „homogén” tétellé vált és maradt a támogatott kulturális termékek, szolgáltatások
palettáján. Ennek oka viszont, hogy a Szépirodalmi kollégium több lap esetében 3 évre előre
ítélt meg támogatást.
Az NKA Bizottsága 2007. évben többször tárgyalt a folyóiratok támogatásának
korszerűsítéséről, és kérte az Igazgatóságtól a pályázathoz kapcsolódó „Betétlap” átdolgozását,
kitöltési útmutatóval való ellátását és a Portálon történő kitöltésnél az ellenőrzési pontok
működtetését.
Az NKA Bizottsága a Nemzeti Kulturális Alap 2009. évi folyóirat-pályázatok támogatása
esetében követendő elveket kiterjesztette a támogatást kérő pályázókra, a pályázati
felhívásokra és a kollégiumok döntéseinél követendőkre.
A pályázati felhívásokban az előző évekhez képest a támogatandó jogcímeket is módosították,
így kikerült a szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium a
támogatott jogcímek köréből. Ezzel egy időben viszont bekerült a felhívásba, hogy támogatás
főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegű kifizetések járulékaira, valamint
rezsiköltségre nem igényelhető, valamint a pályázó vállalja, hogy – ha erre az NKA fölkéri –
hozzájárul a folyóirat egyszerűsített MATESZ-auditálásához, valamint az NKA Igazgatósága
által végzendő helyszíni vizsgálat keretében a pályázathoz csatolt folyóirat-betétlap számadatai
helyességének ellenőrzéséhez.
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2010. évi folyóirat-támogatásra beérkezett pályázatok főbb adatai:
Folyóirat pályázatok adatai:
o beérkezett folyóirat pályázatok száma:
o támogatott folyóirat pályázatok száma:
(hagyományos 203 db, internetes 74 db)
o elutasított folyóirat-pályázatok száma:
o összes pályázat által igényelt támogatás:
o támogatott pályázók által igényelt támogatás:
o összes megítélt támogatás:

410 db,
277 db
133 db,
1.912.878.719 Ft
1.561.956.114 Ft
1.010.848.000 Ft

A folyóirat-pályázatok feldolgozása
A 2010. évi megjelentetésre beérkezett 410 db folyóirat-pályázat feldolgozása sokkal
gördülékenyebben valósult meg, mint az előző években. A portálon kitöltött betétlapokat a
számítástechnika segítségével tudták kitölteni a pályázók.
Ennek köszönhetően az előző évek gyakorlatához képest jóval kevesebb esetben volt szükség
arra, hogy a pályázónak javítania kellett a folyóirat-betétlapot. Elmondható, hogy így lépést
lehetett tartani az egymást követő kollégiumi döntések üléseire való felkészülésben.
11. Elutasított pályázatok
A 9 580 pályázatból 3 357 pályázatot nem támogattak a kollégiumok. Ez a pályázatok 35,0%át jelenti, az előző évihez viszonyítva az aránya kis mértékben csökkent (2008-ban 38,6%).
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetősége van
arra, hogy a szavazati arányokat írásban benyújtott kérelemre megismerje.
12. Érvénytelen pályázatok
2009-ben benyújtott 9 580 pályázatból – kollégiumi döntés alapján – 477 volt érvénytelen, ez
a pályázatok 4,9 %-át jelenti. 2008-ban ez a szám 4,6% volt.
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, illetve a pályázati
felhívásban kötelezően meghatározott kritériumoknak, továbbá ha a pályázónak az NKA-val
szemben lejárt elszámolatlan kötelezettsége van, és/ vagy az OKM FEPO által kezelt
pályázóknak lejárt, elszámolatlan kötelezettsége van.
Érvénytelennek minősített pályázatokról a pályázók minden esetben írásban kaptak
tájékoztatást az érvénytelenség okáról.
13. Technikailag halasztott döntések
Ilyen jellegű döntésre abban az esetben kerülhet sor, ha a kollégium tagjai –
összeférhetetlenség miatt – a pályázat(ok)ról nem dönthetnek.
Az NKA Bizottsága 2009-ben 79 pályázatról döntött, 57 pályázatot támogatott.
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14. Módosítási kérelmek
Míg 2008-ban összesen 1 347 módosítási kérelem érkezett, úgy 2009-ben ez a szám: 1 505.
Kollégium
/miniszter

módosítási kérelem
(db)
1 353
152
1 505

állandó
miniszteri
Összesen
Kérelmek típusa
Típus
Határidő
Jogcím
Téma
Összesen

elfogadott kérelem (db)

beérkezett
kérelem (db)
1 059
403
43
1 505

1 223
138
1 361
elfogadott
kérelem (db)
967
356
38
1 361

%-os arány az összes
beérkezett kérelemhez
viszonyítva
90,4
90,8
90,5

Nem elfogadott
kérelem (db)
46
37
5
88

Véleményezés
alatt (db)
46
10
56

2009-ben jelentősen emelkedett (11,7%-al) a módosítási kérelmek száma, amelyek vegyesen
tartalmazták a határidő-, illetve jogcím-módosításokat.
A legtöbb módosítási kérelem a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz és a miniszteri
támogatások esetén megkötött szerződésekre vonatkozóan érkezett, ezek jelentős része
határidő módosítás.
15. Miniszteri keret
a) A miniszteri keretből megítélt támogatások megoszlása un. központi intézmények és
egyéb egyedi támogatások között az alábbiak szerint alakult:
Miniszteri döntés
Központi intézmények
Egyéb egyedi
Összesen

Megítélt támogatás (db)
31
429
460

Megítélt támogatás (Ft)
230.365.000.1.774.285.200.2.004.650.200.-

b) A miniszteri keret terhére a 2009. évben a következő évekre vállalt kötelezettségek összege
az alábbiak szerint alakul:
2010 évi keret terhére: 468.200.000 Ft
2011 évi keret terhére: 45.600.000 Ft
c) Miniszteri Ideiglenes Kollégium döntései 2009-ben:
A kollégium három ülést tartott 2009-ben, ahol 30 egyedi igényt támogatott összesen
51.600.000 Ft összeggel.
A kollégium azokban az esetekben hozott döntést, ahol a Miniszter az átláthatósági törvény
előírása szerinti összeférhetetlenség miatt döntést nem hozhatott.
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16. Esedékes nem utalható tételek listájának feldolgozása
Az Igazgatóság az esedékes nem utalható tételek listájának állandó felülvizsgálatával próbálta
a megítélt támogatásokat a támogatottak részére a szerződésben megadott határidőben utalni,
így a listák tételes feldolgozása az elmúlt évben is folyamatos feladatot jelentett a pályáztatási
osztályon is. Több mint 350 írásbeli felszólítás és értesítő levél kiküldése történt annak
érdekében, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk.
17. Megszüntetett pályázatok
2009-ben összesen 108 pályázat megszüntetésére került sor, ezzel a fel nem használt összeg
166,8 MFt, ez jelentősen kevesebb mint 2008-ban (275,8 MFt) volt. Darabszámban is enyhe
csökkenés tapasztalható (2008-ban 111).
Pályázatok megszüntetésére több okból kerülhet sor, így a pályázó lemondása miatt (68 eset),
vagy a pályázó nem teljesítette a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeit (22 eset),
vagy köztartozását nem rendezte (5 eset), esetleg jogutód nélkül megszűnt, vagy
magánszemély támogatott elhalálozott.
Összefoglalás
A 2009. év a pályázatok feldolgozása tekintetében átlagos évnek tekinthető, ellenben a
kiemelkedően magas pályázati felhívások száma (118) és a 92 kollégiumi ülés rendkívüli
szervezési és működtetési feladatot jelentett az NKA Igazgatósága valamennyi területén. Az
év 254 munkanapjának több mint egyharmadán kollégiumi ülés volt.
A pályázatok feldolgozása, a döntések meghozatala a jogszabály által előírt határidőn belül
történt.

A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY 2009. ÉVBEN VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGE
Az NKA Igazgatóságának Fejezeti Pályáztatási Osztálya (továbbiakban: FEPO) az Oktatási és
Kulturális Minisztérium kulturális területének fejezeti kezelésű előirányzataiból, pályázati
kiírás útján megjelentetett, valamint egyedi döntés útján támogatásban részesített
pályázatainak kezelését végezte 2009. évben. A két fél közötti feladatmegosztást a pályázat
közös lebonyolításáról a pályázati felhívásonként megkötött együttműködési megállapodás
tartalmazza.
Az együttműködés keretében a FEPO feladatai közé tartozott a pályázati kiírások
véleményezése, előzetes kötelezettségvállalások készítése, a beérkezett pályázatok
feldolgozása és szakmai főosztályokra való továbbítása. Döntést követően a pályázók
értesítése, szerződések és szerződésmódosítások elkészítése, támogatások átutalásának
kezdeményezése, pénzügyi beszámolók véleményezése, szakmai beszámolók főosztályokra
való továbbítása. A beszámolók kötelezettségvállalóval történő elfogadtatását követően a
támogatottak értesítése a pályázat lezárásáról, majd a lezárt pályázatok irattári elhelyezése.
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2009. évben a minisztérium által kiírt pályázati felhívásokra 442 db pályázat érkezett,
melyből 2009. évben 390 db pályázót részesítettek támogatásban, mindösszesen 373.068.921
Forint értékben (6. sz. melléklet). A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 2
pályázó nem juttatta vissza, így a szerződéskötés 2010. évre húzódott át.
A 2008. évben a támogatásban részesített pályázók közül a feladat megvalósítását követően
1026 pályázónak állt fenn elszámolási kötelezettsége 2009 évben. Elszámolást 1023 pályázó
nyújtott be, mely elszámolásból 1020 db pályázat elszámolása elfogadásra és lezárásra került.
Három pályázó számlájára helytelen elszámolás miatt, további három pályázó számlájára
elszámolás hiányában azonnali beszedési megbízás került benyújtásra, azonban az nem
vezetett eredményre, így a követelés érvényesítésére jogi intézkedés keretében kerül sor. (7.
sz. melléklet).
A feladatokat 2009. évben 5 fő látta el.
A pályázatok kezelését az SBNT KFT. által kifejlesztett – 2009. évben aktualizált - és
felügyelt informatikai szoftver segítette. A munkavégzéshez szükséges további eszközöket,
technikai és informatikai hátteret az NKA Igazgatósága intézmény költségvetési keretein
belül biztosította.

A PÁLYÁZÓK BESZÁMOLTATÁSA ÉS PÉNZÜGYI
ELSZÁMOLTATÁSA
2009-ben 5 770 db pályázat – a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása után –
lezárásra került.
A befejezett pályázatok döntéshozók szerinti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.

Döntéshozók megnevezése
Állandó kollégiumok
Miniszteri egyedi döntések
Miniszteri Ideiglenes
Kollégium (MIK)
Kiemelt Programok (Kultúra
2000, Kiemelt Kulturális
Események Ideiglenes Szakmai
Kollégium (ISzK), Nemzetközi
Kulturális Támogatások ISzK.)
NKA összesen:

Szakmailag és
Megoszlás az
pénzügyileg elfogadott összes LEZÁRT
LEZÁRT pályázatok
pályázat
2009-ben /db/
százalékában/%/
5 262
91,2
441
7,6
55
1,0

12

0,2

5 770

100,0
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A 2008. bázis évhez viszonyítva a változás arányát az alábbi táblázat tartalmazza:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Állandó kollégiumok által szakmailag és
pénzügyileg elfogadott, LEZÁRT pályázatok
Miniszteri egyedi döntések szakmailag és
pénzügyileg elfogadott, LEZÁRT pályázatai
MIK által javasolt programok szakmailag és
pénzügyileg elfogadott, LEZÁRT pályázatok
Kiemelt programok szakmailag és pénzügyileg
elfogadott, LEZÁRT pályázatok
NKA összesen:

2008

2009

Változás
%-a

5 831

5 262

90,2

341

441

129,3

21

55

261,9

114

12

10,5

6 307

5 770

91,5

A szakmai beszámolók értékelésével és a pénzügyi elszámolások felülvizsgálatával befejezett
kollégiumi pályázatok aránya 9,8%-kal visszaesett 2008-hoz képest. A miniszteri egyedi
döntések ellenőrzött pályázatai 29,3%-kal emelkedtek. Az OKM főosztályainak munkatársai
2009-ben több alkalommal – negyedéves rendszerességgel – tartottak szakmai értékelést. A
pénzügyileg elfogadott pályázatokat szakmailag értékelték, számos esetben kifogásolták a
beszámolók színvonalát, de 2008-hoz viszonyítva nagyobb arányban fogadták el azokat. A
Miniszteri Ideiglenes Kollégium által döntött pályázatok száma emelkedett, és ennek
arányában a befejezett pályázatok száma több mint két és félszeresére változott. A kiemelt
programoknál valamennyi támogatott pályázat befejezett, így a legnagyobb arányt képviselő
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium pályázatai is. A 2008.évi döntésekkel
bezárólag a külső forrásból is megvalósuló pályázatok az ÖM–NKA –
ÖTM/17039/07,75065/07 és a 4166/4/2008 számú megállapodások szerint – tárcák közötti
végelszámolása megtörtént.
A szakmailag értékelt pályázatok arányát a támogatott pályázatok százalékában és a 2009-ben
szakmailag elfogadott pályázatok számát kollégiumonként a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A szakmai beszámolók értékelése és a pénzügyi elszámolások felülvizsgálatának
tapasztalatai
2009-ben 6084 db pályázat pénzügyi vizsgálatát végezte el az Elszámoltatási Osztály. A
szakmai és pénzügyi elszámolások 36,9%-a, azaz 2242 pályázat továbbintézkedést igényelt.
Ennek megoszlását a következő táblázat tartalmazza:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Pénzügyileg felülvizsgált pályázatok:
- ebből:
Pénzügyileg lezárt pályázatok
Továbbintézkedést igénylő pályázatok együtt:
- ebből:
Hiánypótlásra felszólított pályázók
Maradvány visszafizetésre felszólított pályázók
Támogatás visszafizetésre felszólított pályázók

Pályázat/
db/
6 084

Megoszlás a
pénzügyileg
felülvizsgált
pályázatok között
/%/
100,0

3 842
2 242

63,1
36,9

1 916
288
38

31,6
4,7
0,6
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A hiánypótlásra szóló felszólítások a pénzügyi hiány rendezésére, a szerződésben előírt
szakmai beszámoló teljességének pótlására, kiegészítésre illetve új beszámolók benyújtására
vonatkoztak.
Ezek kollégiumok szerinti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Ssz. Megnevezés

Hiánypót
lásra
felszólító
levél
/db/

Szakmai
Szakmai hiány
értékelők
Szakmai
pótlására
által tett
hiánypótlási
felszólító levél
kifogások
kérelmek
beszámoló
pótlására
megoszlása
kiegészítésére
küldött
kollégiumonként
/db/
felszólítások
/%/
/db/

Pénzügyi
hiány
pótlására
felszólító
levél
/db/

2.

Mozgókép
Szakmai
Kollégium (SzK)
Színházi SzK

3.

Zeneművészeti SzK

70

52

18

0

0

4.

Táncművészeti SzK

50

43

5

2

2,0

5.

Képzőművészeti SzK

216

167

45

4

4,1

6.

Iparművészeti SzK

30

24

5

1

1,0

7.

Fotóművészeti SzK

21

20

1

0

0

8.

Népművészeti SzK

103

83

20

0

0

9.

Közművelődési SzK

94

87

4

3

3,1

10.

Könyvtári SzK

66

55

8

3

3,1

11.

Levéltári SzK

88

64

8

16

16,3

12.

Múzeumi SzK

143

85

34

24

24,5

13.

Építőművészeti SzK
Ismeretterj. és Környezet
Kultúra SzK
Szépirodalomi SzK

24

15

0

9

9,2

90

74

10

6

6,1

135

122

13

0

0

112

105

6

1

1,0

77

72

5

0

0

329

264

37

28

28,6

8

1

7

0

0

17

2

15

0

0

7

5

2

0

0

1 916

1 549

269

98

100

100

80,8

14,0

5,1

1.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Műemlék-Régészeti SzK
Kiemelt
Kulturális
Programok SzK
Miniszteri
Egyedi
Döntések
Miniszteri
Ideiglenes
Kollégium
Bábprodukciós
Ideigl.Szakmai Testület
Kiemelt
Kulturális
Események
Ideiglenes
Szakmai
Kollégium
NKA összesen:
Megoszlási arány az
összes
hiánypótlási
felszólításban /%/

108

99

9

0

0

128

110

17

1

1,0

A szakmai beszámolók felülvizsgálatánál két kollégium és a miniszteri pályázatok
értékelésekor merült fel több kifogás - azok tartalmára és színvonalára - vonatkozóan. A 98 db
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el nem fogadott szakmai beszámoló kiegészítésére 16 felszólítást a Levéltári Kollégium
(16,3%), 24 felszólítást a Múzeumi Kollégium (24,5%), míg 28 felszólítást ( 28,6% ) az
OKM Munkatársai megbízásából írt ki az Elszámoltatási Osztály.
Leggyakrabban előforduló szakmai típushibák:










a folyóirat-támogatásoknál kevesebb lapszámot, illetve összevont lapszámot
nyújtottak be,
az internetes lap megjelentetésnél nem közölték az elérési útvonalat,
a színházi előadások szerződésben kikötött száma ténylegesen kevesebb volt az
előírtnál,
a múzeumi kiállítások és hozzá kapcsolódó katalógusok kiadása pályázatok esetében
nem közölték a múzeumok a 100 db ingyenes példány megküldéséről szóló igazolást,
a restaurálási, műtárgy-megóvási és a nagyközönség számára interneten elérhető
elérési útvonalat nem közölték,
a pr-anyagot nem küldték meg, továbbá nem tettek eleget a szerződés 11.sz.
pontjának, nem szerepeltették az NKA nevét és logóját a kiadványokon és pranyagokon,
a levéltári pályázatoknál az adatbázis készítésre, elektronikus közzétételre vonatkozó
5 évre garantált hozzáférésről szóló megállapodás másolatát nem küldték meg,
a rendezvény turisztikai hatásvizsgálatról készített anyagot nem küldték meg,
a miniszteri pályázatoknál a szakmai beszámolók tartalma nem felelt meg a
szerződésben előírtaknak.


Az elszámoltató munkatársak a pályázatok tételes vizsgálatakor 269 pályázat esetében kértek
kiegészítést még a szakmai ellenőrzés előtt.
Az 1 549 db pénzügyi hiánypótlás kérésnél leggyakoribb típus hibák:
A formai hiányosságok az elmúlt évekhez viszonyítva elenyészőek voltak.
A leggyakoribb tartalmi hiányosságok:
 a megbízási díjakat szabálytalanul számolták el, nem mellékelték a számfejtés
másolatát,
 nem küldték meg a számlákhoz a megrendelőket, tiszteletdíjakhoz a megbízási
szerződéseket,
 a szerződésben előírt kötelezően elszámolandó önrésszel nem, illetve nem teljes
összeggel számoltak el,
 nem küldték meg a pénzügyi teljesítés igazolására vonatkozó dokumentumot,
 a pályázó nem közölte a támogatott program/téma tényleges megvalósítási költségét,
 az elszámolásba beállított bizonylatok teljesítési időpontja nem felelt meg a
szerződésben foglaltaknak,
 nem az engedélyezett jogcímekre nyújtották be a pénzügyi elszámolást,
 az érvénytelenítést egyáltalán nem illetve szabálytalanul végezték el,
 a számla másolatokat nem hitelesítették.
A feltételhez kötött támogatás kiutalásnál 21 pályázó nem kapta meg a megítélt támogatás
teljes összegét, mivel a szerződésben foglaltaknak maradéktalanul nem feleltek meg. A
visszatartott rész félbeszakítás után a Bizottság 51/2009.(IX.14) határozata alapján
2009.09.15-től visszakerült az adott kollégium keretébe – ezt megelőzően a központi keretben
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maradt. Ez az ún. félbeszakítási státus különösen a Műemlék és Régészeti Kollégiumnál volt
jellemző. A kollégium a szerződésben szigorú feltételeket szabott meg a támogatás teljes
illetve a feltételhez kötött kiutaláshoz. Így 12 pályázó nem tudta teljesíteni a kollégium
elvárásait, és ez által nem jutottak a támogatás teljes összegéhez.
2009-ben a 2008. évi döntés alapján, 3 múzeumi program valósult meg visszatérítendő
támogatással. A háromból két múzeum esetében a támogatást határidőben visszatérítették, de
nem tudtak a szerződésben előírt jogcímek szerint elszámolni. A szerződésszegés miatt a
számlákkal nem igazolt támogatási összegre az esedékes késedelmi kamatot megfizették,
majd a pályázatok lezárásra kerültek. 2009-ben további 1 visszatérítendő támogatásról
döntött a Múzeumi Szakmai Kollégium. A program megvalósult, a pályázó elszámolt, de
kérte a visszafizetés átütemezését 2010-re.
Határidőre el nem számolt pályázók kötbérezése
A szerződésben előírt és vállalt elszámolási határidő be nem tartása miatt 1508 esetben kellett
a pályázóknak felszólító levelet küldeni kötbér megfizetése mellett.
A kötbéres felszólítások fajtájának megoszlását a következő táblázat tartalmazza:
Sorszám
Megnevezés
Db
Megjegyzés
1.
Első felszólítás,
899
részben fizettek,
Ismételt felszólítás; nem fizetett tovább
2.
149
részben fizettek,
kellett a kötbért számolni,
Ismételt felszólítás; fizetett, nem számolt
3.
28
részben fizettek,
el és újra kötbérezni kellett,
4.
Elszámolás érkezett, kötbér aktualizálás,
350
részben fizettek,
5.
Elszámolt nem fizetett,
23
2010-ben kell érvényesíteni
Módosítást kértek, elszámolási határidő
6.
47
fizettek,
után,
7.
Szerződésfelmondás,
10
jogi intézkedés alatt.
Visszatérítendő
támogatásoknál
8.
elszámolási hiány miatti késedelmi
2
Fizettek
kamat,
9.
Összesen:
1 508
Elszámolásra felszólítást kapott kötbér fizetése mellett 899 pályázó, ebből 177 pályázónak
ismételt felszólítást kellett küldeni. Első felszólításra 630 pályázó fizetett. 16 pályázónak nem
volt felróható szerződésszegés, így mentesültek a fizetés alól, 19-en nem reagáltak a többször
ismételt felszólításra sem, így a követelést 2010-ben kell érvényesíteni. 57 pályázóval
szemben jogi intézkedést kezdeményezett az NKA Igazgatósága.
1 505 db módosítási kérelmet nyújtottak be a pályázók 2009-ben, 158 kérelemmel többet,
mint 2008-ban. A módosítási igényekből 47 esetben az elszámolási határidőt követően
érkeztek a kérelmek. Ezek a kérelmek az esedékes kötbér megfizetését követően kerültek
intézésre és engedélyeztetésre.
A döntéseket megelőző előélet vizsgálatot 9747 db elbírált pályázat esetében kellet elvégezni.
A lejárt határidejű teljesítetlen elszámolási kötelezettsége miatt 5 pályázót kellett a
döntésekből érvénytelenség címen kizáratni.
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A kollégiumi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozata alapján, határozatképtelenségük miatt
79 pályázat vált technikailag halasztottá. A Bizottsági döntések előtt ezeknek a pályázatoknak
az ismételt előélet vizsgálata elvégzésre került.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál működő Film- és Előadó-művészeti Iroda esetenként
és negyedévenként levélben kérte újabb 95 szervezet regisztrációjához az NKA-támogatásban
részesült pályázók felülvizsgálatát. 2009-ben 1082 szervezet figyelését végezte az
Elszámoltatási Osztály. Az Igazgatóság négy esetben jelezte, hogy a regisztrációt kérő
pályázónak lejárt elszámolási kötelezettsége és kötbértartozása van az NKA-val szemben. A
levélváltást követően három pályázó pótolta elmaradását, így a regisztrációjuk ezt követően
megtörtént. Egy pályázó követelésének behajtása jogi intézkedéssel folytatódott,
regisztrációja így nem történt meg.
Lényegesen csökkent az alkotói támogatásban részesült pályázók részére kiadandó igazolások
száma. 2009-ben 364 pályázati cél/alkotás valósult meg, így 364 Támogatott (és
Lebonyolítójuk) részére az igazolások kiadásra kerültek.
A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A beérkezett elszámolások feldolgozása alapján a támogatott pályázatok 88,9%-a lett lezárva
(12. oszlop 2. sor). A támogatott pályázatok 0,6%-ánál a pénzügyi elszámolás elfogadásra
került, de a szakmai ellenőrzés 2010-ben fog megtörténni (12. oszlop, 3. sor). Jogi intézkedés
alatti pályázatok aránya 0,1% (12. oszlop, 4.sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 2,2%
(12. oszlop, 5. sor). A pályázók 0,3%-a felszólításra nem rendezte a be- és elszámolási
kötelezettségét 2009. december 31-ig (12. oszlop, 6. sor).
A támogatott pályázatok 7,9-%-a 2010-2011-ben valósul meg, tehát elszámolásuk később
aktuális (12. oszlop, 7. sor).
A támogatott és befejezett (lezárt) pályázatok számának alakulást az alábbi diagram
szemlélteti:
A TÁMOGATOTT ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK ARÁNYA

9000
8128

8000
7000
6000

6483

6301

6605
6600

6474

6290

5766
5713

5933

5906

4842

DB

5000

7213
7208

8133

4000
3000
2000
1291

1000
0
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
ÉV

BEFEJEZETT
PÁLYÁZATOK

TÁMOGATOTT
PÁLYÁZATOK
ÖSSZESEN

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

170 / 225

A 2009. ÉVI INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉG
Az NKA Igazgatóságán az informatika területén elvégzett fontosabb feladatok:
Az Igazgatóság informatikai szervezetének biztosítania kell az informatikai hálózat, és a
felhasználói szoftverek folyamatos rendelkezésre állását.
Az év folyamán az Informatikai Osztály az alábbi rendszereket üzemeltette:
 NKA-portál
 Belső informatikai hálózat
 GrantSys pályázatkezelő rendszer
 FEPO fejezeti pályáztatási szoftver
 PIR Pénzügyi integrált rendszer
 FORRÁS SQL Integrált gazdálkodási informatikai rendszer
 IMI Intézményi munkaügyi információs rendszer
 KEÜR Költségvetési szervek egységes ügyviteli szoftvere
Fenti rendszerek üzemeltetése zökkenőmentesen megtörtént.
A rendszerek üzemeltetése mellett elvégzett fontosabb feladatok:
 Az Igazgatóság által alkalmazott és a pályáztatási folyamatokat támogató szoftverek
„állapota” és eltérő „tudásszintje” indokolttá teszi egy új integrált pályázatkezelő
szoftver kifejlesztését, amely tartalmazza a portál, a GrantSys, a FEPO és a főkönyvi
könyvelés jelenlegi, valamint továbbfejlesztett funkcióit. Ennek megvalósítása
érdekében — az Igazgatóság vezetésének döntését és a feladat megvalósításához
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2009 évben a helyzet
felmérés, valamint a rendszerterv munkálatai és az ehhez tartozó dokumentációk
készültek el;
 Az NKA-val kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására Igazgatóságunkhoz
telepítésre került a teljes PIR rendszer, amelyhez a szükséges szerver beállítási
feladatokat végeztük el;
 Az Igazgatóság könyvelési feladatainak ellátása érdekében telepítésre került — az
OKM által elrendelt — a FORRÁS SQL, amelynek indítási feladataiban, illetve a
program hibáinak bejelentésében működtünk közre;
 Heti, illetve kétheti periódusban adatküldés az OTMR, Közpénz rendszerek felé;
 A társadalmi szervek, alapítványok támogatására vonatkozó havi adatszolgáltatás
összeállítása és megküldése a (217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján) a MÁK
részére;
 Az ÁSZ vizsgálatokhoz szükséges listák, kimutatások összeállítása;
 Beérkezett pályázati anyagok rögzítése az pályáztatási rendszerben (9600 db);
 Döntés előkészítéshez a pályázók vizsgálata (van-e elszámolatlan pályázata a fejezeti
kezelésű pályázatoknál);
 A GrantSys programjavításainak egyeztetése, az új verziók tesztelése;
 Hardver, szoftver és kellékanyagok beszerzésének kezelése, ezek a KSZF portálon
keresztüli rögzítése, majd megrendelése;
 2009-ben nullára íródott, elavult és hibás Informatikai eszközök selejtezése;
 Az egyik legrégebben működő szerver (NKAI2) cseréje és adatmigrációja.
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2008 év végére nyilvánvalóvá vált, hogy a FEPO szoftver – elavult állapota következtében – a
fejezeti kezelésű pályáztatás pályázatkezelési feladatait nem, vagy csak minimális mértékben
tudja támogatni. A helyzet megoldására – az új integrált rendszer elkészültéig, amelynek
tervezett fejlesztési időszükséglete 3,5 év – a legszükségesebb feladatokat (pl.: adatbázis
kialakítása) meg kellett oldani. Az új fejlesztést FEPO munkatársai már használják.
Az NKA portálján beállítottunk egy verziókövető rendszert, amellyel nyomon követhető,
hogy az arra jogosultak közül ki és mikor végzett műveleteket a portálon.
Az informatikai rendszerek biztonságos működése érdekében az alábbi szabályzatokat
készítettük el, illetve aktualizáltuk:
 Informatikai Biztonsági Stratégia
 Működésfolytonossági terv
 Szoftvertesztelési szabályzat
 Középtávú informatikai fejlesztési terv
Az előző évekhez hasonlóan elkészítettük az aktuális év informatikai beruházási javaslatát.

A 2009. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS FOLYAMÁN LESZŰRT
TAPASZTALATOK
Az NKA Igazgatósága ellenőrzési tevékenységét a 193/2003.(IX.26) Korm. rendeletben
meghatározottak, a PM által közzétett útmutatók és standardok figyelembevételével folytatta.
A környezet folyamatos változásaira az ellenőrzési tevékenység vitelében is törekedtünk
megfelelően reagálni. Ez kettős úton valósult meg. Egyrészt a belső kontrollrendszer, a
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések mindennapi gyakorlata révén; a
szabályzatoknak, a folyamat leírásoknak, igazgatói utasításoknak megfelelően. A FEUVE
legfontosabb fóruma – a vezetői értekezlet – rendszeres volt. Ezt egészítette ki a függetlenített
belső ellenőrzés (továbbiakban: BEO) tevékenysége.
A BEO a 2009. évi ellenőrzési tervét – amely a 2008. során megújított stratégiára épült –
teljesítette. Az új középtávú ellenőrzési stratégia nem puszta mennyiségi növekedéssel
indított, hanem markáns elmozdulással a minőség irányába. Ez egybecsengett az NKA
Bizottsága és az NKA Igazgatósága filozófiájával. Elsőbbségi feladat a pályázóknak juttatott
támogatások helyszíni ellenőrzése volt, jelentős arány és volumennöveléssel a teljesítményellenőrzések javára. Az ellenőrzési terv azzal az igénnyel készült el, hogy az NKA
valamennyi szakmai kollégiumának valamennyi kurátora évente legalább egyszer
teljesítményvizsgálatban vegyen részt. A tervben kitűzött célokat teljesítettük, a kurátori
létszámnak megfelelő 132 teljesítmény-ellenőrzést végeztünk el.
Szemléltetve, a tervteljesítés vizsgálati szegmensenként:
Megnevezés
Intézményi belső ellenőrzések téma száma
Miniszteri pályázatok teljesítmény-vizsgálata; db.
17 szakmai kollégium teljesítmény-vizsgálatai; db.
Pályázók helyszíni pénzügyi vizsgálatai;db.
OKM fejezeti kez. támogatás pénzügyi vizsgálat; db
Külső vizsgálatok összesen; db.
Ellenőri napok száma (kapacitás)

2008
tény
8
36
35
71
895

2009
eredeti
terv
10
3
132
12
8
155
1227

2009
módosított terv
10
1
132
6
2
151
981

2009
tény
10
1
132
9
2
144
965
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A lefedettségi mutató, amely a vizsgált összesített támogatás és az éves támogatási keret
hányadosa, 8,3% lett; a tervezettnél és az előző évinél alacsonyabb. A mutató csökkenésében
az alábbiak játszottak közre:





A 2009. évi tényleges támogatás összeg a tervezetthez képest 1.063 millió forinttal
emelkedett, ez önmagában is lenyomta a lefedettségi mutatót; tervszintű támogatással
számolva 9,4 százalékos lenne;
Az ellenőri kapacitás hiánya miatt az elvégzett vizsgálatok száma – a teljesítmény
ellenőrzések kivételével - a tervezetthez képest csökkent;
Erőteljesen megváltozott az összetétel; a kiterjesztett teljesítmény vizsgálatok fajlagos
támogatási tartalma kevesebb a pénzügyiekénél;
A teljesítmény-ellenőrzések nagyléptékű kiterjesztésének első évében – a
kollégiumokkal egyeztetve – a vizsgálatokat a 2008. évinél alacsonyabb átlagos
támogatás-tartalommal terveztük meg.

A kockázati mutatók valamennyi területen nőttek, a külső feltételek romlása és a szabályozás
gyakori változása, szigorodása miatt. Az egész évre jellemző volt a rendkívüli munkák sora,
például: az OKM által elrendelt munkafolyamat átvilágítás, az új informatikai szoftver
részeként elkészülő ellenőrzési modul előkészítési munkái, a kötelező ellenőri regisztráció
kapcsán az ÁBPE tanfolyam elvégzése és vizsgatétel, egyéb előre nem tervezhető tanácsadási
tevékenység. A termelékenység – az egy vizsgálatra jutó ellenőri napok számával kifejezve –
viszont az emelt előirányzathoz (5 nap) képest is javult (4,5 nap). Mivel a tervezethez képest
kevesebb ellenőri kapacitással teljesítettük az évet, kifejezetten hatásfok emelkedés volt
mögötte. Az éves ellenőrzési terv teljesítését összességében hatékonyabb szervezési
lépésekkel, termelékenységjavító technikákkal, valamint jelentős többletmunkával értük el.
Az intézményi belső ellenőrzések vizsgálati ráfordítás hányadát a terv szerint alacsony
szinten tartottuk. Nagyobb hangsúlyt kapott a nyomvonal karbantartás felügyelete, s az
együttműködés a kockázatelemzésben. Az éves ellenőrzési tervben megjelölt és elvégzett
vizsgálatok tapasztalatai alapján összegezve megállapítható, hogy az Igazgatóságon a FEUVE
szabályok rendben érvényesültek, az intézmény a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások
betartásával járt el. Az OKM és az ÁSZ javaslatainak megfelelően soron kívül elrendelt
informatikai rendszerszemléletű vizsgálat megfelelő minősítéssel zárult; a szakmai
teljesítménymutatók meglétére vonatkozó ellenőrzési jelentés viszont kiemelt
megállapításokat tartalmazott. Az Igazgatóság az ezekből következő szükséges lépéseket – a
Bizottság állásfoglalását követően – megtette.
A pályázóknál végzett pénzügyi vizsgálatok elszámolási, pénzügyi, számviteli és
nyilvántartási tapasztalatai általánosak, nem szakma specifikusak. A vizsgált esetek zömében
a támogatások felhasználása a ráfordítások szerint megfelelt a pályázati célnak. Ezt – nagy
átlagban – az elszámolások is megfelelően tükrözték, s az anyagok hitelességét a pályázók a
helyszínen igazolni tudták.
A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatok, számlák kezelésénél előrelépést tapasztaltunk.
Az áfa kezelése összességében – kevés kivétellel – rendben lévő volt. Egy esetben
állapítottunk meg szabálytalan áfaelszámolás miatti nagyobb visszafizetési kötelezettséget. A
pályázati pénzek és a támogatás felhasználása analitikus nyilvántartásokkal és a számvitelben,
a legtöbb esetben nyomon követhető. A támogatások felhasználása folyamatos volt, likvid
pénz nem képződött belőlük.
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Többször tapasztalt problémaként jelentkezett újra a nem kellően megalapozott pályázati
költségvetés, amely a támogatás felhasználásának az eredeti kalkulációhoz viszonyított
aránytalanságában mutatkozott meg.
A pályázóknál elvégzett teljesítmény-ellenőrzések teljes körére vonatkozóan összességében
megállapítottuk, hogy a pályázati célok túlnyomó részben a felhívásoknak megfelelően
teljesültek. Előfordult, hogy a megvalósításról készült szakmai beszámolók nem adtak
megfelelő képet. A teljesítmény vizsgálatoknál a szakmai ellenőrzés ugyanakkor több esetben
a vizsgált pályázó tevékenységét, a megvalósítás színvonalát kiemelkedőnek, példásnak
minősítette.
Soron kívüli vizsgálatokat végeztünk panaszlevelekben foglalt kifogások tisztázása
érdekében, illetve a támogató szakmai kollégiumok javaslatára és bebizonyosodott, hogy az
elrendelések szakmai indokai helytállóak voltak.
A végrehajtás során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv eljárás-rendjét, módszertanát, irat- és
jelentésmintáit alkalmaztuk. A megállapítások elfogadottsága a vizsgálatok túlnyomó részénél
rendben lévő volt. A belső ellenőrök megvalósítható ajánlásokat, érdemi javaslatokat tettek.
Az ellenőrzések tapasztalatainak átadása az illetékes vezetőknek rendszeresen megtörtént. A
javaslatokat intézkedések követték; nagyobb részük megvalósult, a kisebb hányad – jellegéből
következően – időarányos részben teljesült, vagy előjegyzésre került. Hiány, elszámolási
különbözet megállapítása esetén az ellenőrzés visszafizettetési javaslatot tett a következők
szerint:
2008. évi áthúzódó
vizsgálatok alapján
760 508 Ft

2009. évi ellenőrzések
alapján
5 623 819 Ft

2009-ről 2010-re áthúzódó
ellenőrzések alapján
2 603 880 Ft

Az Igazgató döntése alapján 2009-ben összesen 6 384 327 forint folyt be.
A vizsgált tevékenységet az ellenőrzés lezárásakor minősítettük.
Összesített eredmény:
Vizsgálati minősítés
megfelelő
korlátozottan megfelelő
gyenge
kritikus
elégtelen
összesen
súlyozott átlag*

Szakmai- ellenőrzések
minősítésének megoszlása %ban
93,8
3,8
0,8
0,8
0,8
100
4,9

Pénzügyi ellenőrzések
minősítésének megoszlása %ban
88,7
9,5
1,4
0
0,4
100
4,8

A minősítések súlyozott átlagát 6 évre visszatekintve megállapítható: közel egyenes vonalú a
javulás irányzata.
Az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztályának munkatársai a készség, képességek és
szaktudás oldaláról a feltételeknek megfelelnek. 2010-től belső ellenőri munkakört csak a
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Pénzügyminisztériumnál nyilvántartásba vett személy végezhet. Az intézkedéseket az NKA
Igazgatósága gyorsan megtette, 2009. IV. negyedéve során valamennyi belső ellenőr
munkatársunk eredményesen teljesítette a regisztrációs követelményt.
Az éves munka során a terv teljesítéséhez szükséges technikai feltételeket az NKA
Igazgatósága biztosította.
Tapasztalatunk, hogy a bizalmat erősíti s így az ellenőrzési munkát segíti a nyilvánosság. A
hagyományos gyakorlat szerint a 2010. évi jóváhagyott helyszíni vizsgálati tervet, illetve a
2009. évi helyszíni vizsgálatok általánosítható tapasztalatait, javaslatait megjelentettük az
NKA Portálján.

IGAZGATÁSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Az Alap bevételi forrását az eddigi kulturális járulék biztosította, amelyet 2010. január 1-jétől
az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka – mint új bevételi forrás – váltja fel.
Az ehhez szükséges jogszabályi előkészítésben, amely mind az NKA törvényének – a
közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény keretei közötti – mind az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet
módosítását igényelte.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/ 1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosítását
végző 279/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-a úgy rendelkezett, hogy „a költségvetési
szervek alapító okiratainak az e rendelet 9. § (9) bekezdésének megfelelő módosítását 2009.
szeptember 30-ig el kell végezni és a Kincstárnak be kell nyújtani. E határidőkre tekintettel
osztályunk – az OKM által kiadott minta alapján – elkészítette a módosítási javaslatot,
amelyet az Igazgatóság 2009 júniusában megküldött az OKM számára. Az Alapító Okirat
kiadását követően indulhatott meg az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának
kisebb mérvű kiegészítése és az OKM miniszterével való jóváhagyatása, amely azonban a
2010. évre nyúlt át.
Minden évben folyamatos feladatot jelent a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos teendők
ellátása, amelyet 2009. évben is pontosan elvégeztünk.
Ugyancsak a szokásos formában működtünk közre a tisztújítás jogi dokumentumainak
összeállításában.
Az igazgatási feladatok között jelent meg 2009-ben is a jogszabályokban meghatározott
összehangolási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, ill. abban történő közreműködés.
Elláttuk a pályázókkal, támogatottakkal kapcsolatos jogi ügyek intézését, kirívó és így külön
említendő eset 2009-ben nem történt.
Az Igazgatási Osztály 2009-ben is számos esetben jogi állásfoglalást adott ki.
A közös pályáztatás lebonyolítását szolgáló ÖM–NKA megállapodás – nem egyszerű –
módosításában tevőlegesen vettünk részt. (61954/09, 2009. december 7.)
Közreműködtünk a folyamatos auditálást végző C.C.Audit Kft.-vel kötött, lejárt szerződést
követő új megbízási szerződés előkészítésében.
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Az osztály munkatársa – jogi szempontú segítségnyújtással – közreműködött az Igazgatóságot
érintő közbeszerzésekben.
Az osztály folyamatosan ellátta a jogszabály előírásainak megfelelően a Támogatásokat
Vizsgáló Irodával a pályázati felhívásokat érintő egyeztetéseket.
A Vezetői Értekezletek szervezését, napirendek előkészítését, a feladatellátás nyomon
követésének feladatait folyamatosan végeztük.
A klasszikus képviseleti jogi ügyintézést igénylő munkák körében a támogatási
szerződésekkel kapcsolatosan, illetve azokkal összefüggésben, valamint a szerződést
megszegő pályázói magatartás miatt 2009. évben 87 ügyben járt el az Igazgatási Osztály.
A 2009. évben megállapított pályázói szerződésszegő magatartás miatt indított eljárások során
25 alkalommal sikerült peren kívül az NKA-követelést érvényesíteni, három ügyben volt
ezzel kapcsolatosan bírósági eljárás folyamatban.
A 2009. évben jogi ügyintézés alatt állt 87 ügyből 24, azaz az ügyek 27%-a lezárásra került.
A 2009. december 31. napján nyilvántartott 63 jogi ügy megoszlása ügyintézési szakaszok
szerint: ügyvédi felszólítás ügyszak: 9; bírósági eljárás 13; végrehajtási eljárás: 25;
felszámolási eljárás: 16.
Az elmúlt két év az ellenőrzések éve volt. Az NKA, illetve az Igazgatóság vonatkozásában
több külső (ÁSZ), illetve felügyeleti (OKM) ellenőrzés lefolytatására került sor, az
Igazgatóság saját szervezeti egysége (BEO) pedig 2009-ben a korábbi évekhez képest
ugrásszerűen megnövelte a pályázóknál folytatott helyszíni teljesítmény-ellenőrzéseinek
számát. Ennek következtében számottevően megnőttek az ellenőrzésekhez kapcsolódó
igazgatósági feladatok: pl. jelentéstervezetekkel, jelentésekkel kapcsolatos véleményezési,
egyeztetési munkák, intézkedési tervek készítése, egyéb jogszabályi, nyilvántartási, nyomon
követési, beszámolási stb. kötelezettségek teljesítése.
A BEO helyszíni vizsgálatai alapján szükségessé vált igazgatói intézkedések (pl.: támogatásvisszafizettetések) előkészítésében, kidolgozásában az osztály 2009-ben is aktívan
közreműködött.
Az igazgatóság az osztály közreműködésével elkészített Munkaterv alapján dolgozott 2009.
évben is. Az ütemezett feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, regisztrálása, vezetői
értekezletekre a határidős feladatok jelzése folyamatosan megtörtént.
Állásfoglalások kialakításához az előterjesztések előzetes áttekintése, véleményezése,
előkészítő anyagok összeállítása folyamatos feladat. Ilyen volt 2009. évben pl. a külső, a
felügyeleti és az igazgatósági belső ellenőrzési jelentéstervezetek/jelentések áttekintése,
véleményezése, továbbá az ellenőrzési stratégia felülvizsgálatának, a Belső Ellenőrzési
Kézikönyv évenként esedékes módosításának, a 2010. éves ellenőrzési tervnek jóváhagyás
előtti véleményezése, Bizottsági előterjesztések készítése, illetve a Bizottsági ülések
határozata alapján (pl. teljesítménykövetelményekkel, teljesítménymutatókkal kapcsolatban)
szükséges igazgatósági feladatok végrehajtásában való részvétel.
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Nyilvánosság
Az NKA nyilvánosságot érintő működése 2009-ben – a korábbi tendenciákkal összevetve –
nem változott, továbbra is a végrehajtási rendelet szabályai szerint járunk el. Továbbra is
jelentős számban fordultak hozzánk információkért. (Felvilágosítás, valamint emblémaelhelyezés, letöltési lehetőségek, finanszírozás sajtója, informatikai kérdések.)
Pályázati közleményeinket 12 alkalommal kulturális rovat oldalon jelentettük meg, ebben az
esztendőben is a Népszabadság című napilapban.
A pályázatok beérkezési határidejét megelőző 30. napon a pályázati kiírások közleményként
jelennek meg, ez a jogszabályi követelmény ebben az évben sem változott, aminek rendre
eleget is tettünk. A pályázati felhívások szövege pedig az előírásoknak megfelelő
időpontokban az NKA Portálján jelent meg.
Ebben az évben is eleget tettünk annak az előírásnak, hogy a kuratóriumi döntések nyilvános
közzététele a hatályosítást követő 10 napon belül megtörténjen.
Több kulturális eseményen való megjelenésről tudósítottak működésünkről, a
láthatóságunkról. Sajtó-, televízió-, rádióajánlókban és hirdetésekben hangzott el az NKA
által támogatott programokra felhívás.
Sajtótájékoztatók
2009-ben – miután a több szakmai kollégium részéről igény nem merült fel – az Igazgatóság
szervezésében székházunkban sajtótájékoztatót egy alkalommal tartottunk. A Szépirodalmi
Szakmai Kollégium – Füzi László kollégiumi vezető elnökletével – a meghívottaknak 2009.
október 12-én nyújtott tájékoztatást.
A sajtótájékoztatón a meghívóban is szereplő téma szerint, a folyóirat-támogatásokra
vonatkozó változások a 2010-es évre, a meghívásos pályázati kiírások, illetve a kollégium
jövőbeni pályázati terveinek ismertetése hangzott el, valamint a meghívottak kérdéseire
válaszoltak a kollégium jelen lévő tagjai.

Perlik Pál s.k.,
igazgató
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1. számú melléklet

1. A PÁLYÁZATOK FŐBB ADATAI 2002-2009. ÉVEK KÖZÖTT

Pályázat éve
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Beérkezett
db
11 245
12 459
14 888
12 683
11 820
10 879
9 506
9 580
93 060

Elbírált
pályázat
db
11 245
12 459
14 750
12 683
11 578
10 359
10 052
9 747
92 873

Támogatott
pályázat db
6 605
7 213
8 133
6 483
6 301
5 766
5 933
5 906
52 340

Igényelt
támogatás Ft
15 649 192 483
19 481 941 316
28 244 874 215
23 226 258 819
20 628 007 653
21 183 142 692
21 374 104 494
21 100 859 361
170 888 381 033

Megvalósításhoz
szükséges összeg Ft
42 344 288 543
45 214 211 567
71 803 148 268
56 593 030 356
53 379 752 082
48 565 988 026
58 373 592 337
54 218 641 491
430 492 652 670

Támogatott
pályázatok
igénye Ft
9 114 654 354
11 933 023 799
14 881 172 998
13 981 854 881
11 750 666 986
12 912 293 893
15 727 631 201
13 556 692 946
90 301 298 112

Megítélt
támogatás Ft
5 644 770 025
7 021 916 385
8 676 401 259
8 423 091 313
7 482 679 020
7 583 186 453
9 626 929 559
8 822 621 394
63 281 595 408
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2. A 2009. ÉVI PÁLYÁZATOK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI KOLLÉGIUMI/MINISZTERI KERET
BONTÁSBAN
NKA

Mozgókép Szakmai
Kollégium
Színházi Szakmai Kollégium
Zenei Szakmai Kollégium
Táncművészeti Szakmai
Kollégium
Képzőművészeti Szakmai
Kollégium
Iparművészeti Szakmai
Kollégium
Fotóművészeti Szakmai
Kollégium
Népművészeti Szakmai
Kollégium
Közművelődési Szakmai
Kollégium
Könyvtári Szakmai
Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Múzeumi Szakmai Kollégium
Építőművészeti Szakmai
Kollégium
Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Szakmai
Kollégium
Szépirodalmi Szakmai
Kollégium
Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális
Programok Kollégiuma
Állandó szakmai
kollégiumok
ebből technikai halasztott

Technikai
Különl.
Beérkezett Elbírált Érvénytelen Elutasított Halasztott
Támogatott
halasztott felfüggesztett
db
db
db
db
db
db
döntés db
db
377

378

11

159

0

0

0

208

Igényelt
támogatás Ft

1 098 118 181

Támogatott
pályázatok
igénye Ft
662 160 009

Megítélt
támogatás Ft

358 550 000

Tárgyévi
keret
támogatás Ft

Következő
évekre
megítélt
támogatás

276 260 000

82 290 000

580

581

16

262

0

0

0

303

1 141 764 861

664 481 620

332 612 000

224 801 000

107 811 000

796

797

27

313

4

0

0

453

1 752 150 408

1 143 446 419

497 235 000

414 275 000

82 960 000

520

521

25

183

0

2

0

313

649 596 156

409 456 327

213 739 125

160 339 125

53 400 000

956

960

26

369

0

8

0

565

1 189 228 824

715 146 512

373 297 768

269 284 768

104 013 000

438

439

10

126

0

29

0

303

619 739 479

460 301 518

293 708 461

217 655 363

76 053 098

292

293

0

135

0

5

0

155

438 720 138

263 245 135

167 984 596

132 814 596

35 170 000

621

621

120

112

0

0

0

389

749 433 378

529 391 947

220 355 000

183 455 000

36 900 000

1091

1142

49

478

0

0

0

615

1 466 692 431

889 986 319

467 995 000

395 345 000

72 650 000

401

401

58

55

0

3

0

288

537 869 700

420 216 698

389 472 356

337 688 906

51 783 450

283

283

3

56

0

6

0

224

304 167 271

246 048 021

203 471 641

180 236 641

23 235 000

624

628

9

255

0

0

0

364

1 414 758 837

930 785 481

611 495 000

540 835 000

70 660 000

113

115

3

30

0

23

0

82

272 973 423

217 219 258

164 898 000

116 080 000

48 818 000

855

1002

17

452

0

2

0

533

1 115 426 707

967 477 496

506 782 846

368 582 846

138 200 000

618

618

49

238

0

0

0

331

1 519 895 890

1 185 731 198

804 400 995

301 580 995

502 820 000

245

289

38

59

0

0

0

192

995 809 751

744 747 374

454 923 406

392 147 703

62 775 703

269

178

16

75

0

1

0

87

3 766 563 726

1 038 901 414

696 750 000

672 750 000

24 000 000

9079

9246

477

3357

4

79

0

73

79

2

17

0

0

0

5405 19 032 909 161 11 488 742 746 6 757 671 194 5 184 131 943 1 573 539 251
57

246 399 759

213 781 319

133 958 428

102 300 225
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MINISZTERI - KÖZPONTI
INTÉZMÉNYEK
MINISZTERI - EGYÉB
MINISZTERI IDEIGLENES
KOLLÉGIUM
Miniszteri összesen
NKA összesen
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Különl.
Technikai
Beérkezett Elbírált Érvénytelen Elutasított Halasztott
Támogatott
halasztott felfüggesztett
db
db
db
db
db
db
db
döntés db

Igényelt
támogatás Ft

31

31

0

0

0

0

0

31

230 365 000

429

429

0

0

0

0

0

429

1 777 285 200

41

41

0

0

0

0

0

41

60 300 000

501

2 067 950 200

501

501

0

0

0

0

0

9580

9747

477

3357

4

79

0

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

230 365 000

Megítélt
támogatás Ft

Következő
évekre
megítélt
támogatás

230 365 000

0

1 777 285 200 1 774 285 200 1 731 685 200

42 600 000

60 300 000

230 365 000

Tárgyévi
keret
támogatás Ft

60 300 000

60 300 000

0

2 067 950 200 2 064 950 200 2 022 350 200

42 600 000

5906 21 100 859 361 13 556 692 946 8 822 621 394 7 206 482 143 1 616 139 251
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3. 2009. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KERETFELOSZTÁS
Kollégium

Év eleji
jóváhagyott keret
Ft

Állandó szakmai kollégiumok
Mozgókép
Színházi
Zenei
Táncművészeti
Képzőművészeti
Iparművészeti
Fotóművészeti
Népművészeti
Közművelődési
Könyvtári
Levéltári
Múzeumi
Építőművészeti
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szépirodalmi
Műemléki és Régészeti
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma
Zárolt Keret
Állandó szakmai kollégiumok összesen

359 000 000
249 000 000
290 000 000
205 000 000
269 000 000
240 000 000
135 000 000
217 000 000
389 000 000
272 000 000
167 000 000
309 000 000
110 000 000
277 000 000
339 000 000
376 000 000
200 000 000
150 000 000
4 553 000 000

Miniszteri
Nagyrendezvények
Központi Intézmények
Egyéb Egyedi
Miniszteri összesen

1 900 000 000
1 900 000 000

NKA 2009-es kerete összesen:

6 453 000 000
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4. EGYES SZAKMAI KOLLÉGIUMOK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATAI
Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett 2009. szeptember
18-i beérkezési határidővel a Magyar Építőművészek Szövetsége számára A régi-új Magyar
Építőművészet című folyóirat 2009/5. és 2009/6. számában megjelentetendő, a Belső
Ferencváros kulturális-urbanisztikai fejlesztésével foglalkozó tematikus blokkok elkészítésére.
Az igényelhető maximális támogatás összege 4.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009.
november 2-i ülésén megítélt.
A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot írt ki
- 2009. május 20-i beérkezési határidővel a Fotótörténeti jelentőségű fotógyűjtemények
feltérképezésére, különös tekintettel a vidéki helyszínekre a 2009. június 1.–2010.
július 1. közötti megvalósulási időszakra a Magyar Fotótörténeti Társaság számára.
Az igényelhető maximális támogatás összege 2.900.000 Ft volt, melyet a kollégium
2009. május 29-i ülésén megítélt.
-

a 2009. június 1.–2010. február 28. közötti időszakra 2009. május 20-i beérkezési
határidővel Fotóművészeti kurátori vizitor-program megvalósítására az ACAX |
Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda számára.
Az igényelhető maximális támogatás összege 1.200.000 Ft volt, melyet a kollégium
2009. május 29-i ülésén megítélt.

-

2009. május 20-i beérkezési határidővel A sajtófotó-történet közelmúltja – szondázó
alapkutatásra a 2009. június 1.–2010. június 1. közötti megvalósulási időszakra a
Magyar Fotóművészek Szövetsége számára. Az igényelhető maximális támogatás
összege 1.450.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. május 29-i ülésén megítélt.

-

2009. május 20-i beérkezési határidővel Egy átfogó magyar fotótörténet megírását
előkészítő alapkutatásokra a 2009. május 20.–2010. március 15. közötti megvalósulási
időszakra a Magyar Fotográfiai Alapítvány számára. Az igényelhető maximális
támogatás összege 2.900.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. május 29-i ülésén
megítélt.

-

2009. május 20-i beérkezési határidővel a Kálvin-év tematikájához kapcsolódva a
2009. július 1.–2009. december 31. közötti megvalósulási időszakra utazó kiállítás
létrehozására és utaztatására a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. számára.
Az igényelhető maximális támogatás összege 2.000.000 Ft volt, melyet a kollégium
2009. május 29-i ülésén megítélt.

-

2009. november 17-i beérkezési határidővel az 1989 után állított valamennyi vidéki
holokauszt-emlékmű fotózására és a képek archiválására, valamint fotóalbumban
történő megjelentetésére a Magyar Távirati Iroda számára. Az igényelhető
maximális támogatás összege 3.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. november
26-i ülésén megítélt.

-

2009. november 17-i beérkezési határidővel Mary Warner Marien Photography: A
Cultural History című könyve harmadik kiadásának (Lawrence King Publishing,
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2010) 2009. december 1.–2010. december 31. közötti időszakban történő
magyarországi megjelentetésére a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. számára. Az
igényelhető maximális támogatás összege 7.500.000 Ft volt. A kollégium 2009.
november 26-i ülésén 7.570.000 Ft-ot ítélt meg.
A Fotóművészeti Szakmai Kollégium a Képzőművészeti Szakmai Kollégiummal közösen
meghívásos pályázatot hirdetett 2009. május 20-i beérkezési határidővel Fotográfiai és
kortárs művészeti kiállítások múzeumpedagógiai kísérő rendezvényeinek megvalósítására, a
múzeumpedagógiai munka fejlesztésére, kortárs művészeti múzeumpedagógiai programokra a
2009. június 1.–2010. július 1. közötti megvalósulási időszakra a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum, a Magyar Fotográfusok Háza Kht., a Magyar Fotográfiai Alapítvány, a
Miskolci Galéria Városi Múzeum, és a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
számára. A pályázati keretösszeg 10.000.000 Ft volt. A kollégium 2009. május 29-i ülésén a
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumnak 2.000.000 Ft-ot, a Magyar
Fotográfusok Háza Kht.-nak 2.200.000 Ft-ot, a Miskolci Galéria Városi Múzeumnak
2.300.000 Ft-ot, és a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 3.500.000 Ftot ítélt meg.
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot írt ki 2009. július 15-i
beérkezési határidővel a 2008-ban alkotói támogatást kapott iparművészek elkészült műveiből
az Iparművészeti Múzeumban kiállítás és ehhez kapcsolódó katalógus megvalósítására az
Iparművészeti Múzeum számára. Az igényelhető maximális támogatás összege 5.000.000 Ft
volt, melyet a kollégium 2009. augusztus 14-i ülésén megítélt.
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot
hirdetett
- 2009. április 23-i beérkezési határidővel a Sajtófesztivál 2009. évi megrendezésére a
Magyar Lapkiadók Egyesülete számára. Az igényelhető maximális támogatás összege
3.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. május 6-i ülésén megítélt.
-

2009. június 30-i beérkezési határidővel A magyar nyelv éve alkalmából a magyar
nyelv értékeit bemutató és az anyanyelvi tudatosságot elősegítő egyedi vagy összetett
ismeretterjesztő programok (előadás, konferencia, kiállítás) és/vagy hagyományos,
illetőleg internetes kiadványok megvalósulására A Magyar Nyelv Barátainak
Egyesülete (Vác), A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Budapest),
Anyanyelvápolók Szövetsége (Budapest), Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány
(Budapest), Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Herman Ottó Múzeum, Kazinczy
Múzeum (Miskolc, Sátoraljaújhely), Kazinczy Társaság (Sátoraljaújhely), Nemzetek
Háza (Collegium Fenno-Ugricum) (Budapest, Badacsonytomaj), Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Szombathely) és a Tiszakönyök
Kulturális Egyesület (Záhony) számára. A kollégium 2009. augusztus 31-i ülésén A
Magyar Nyelv Barátainak Egyesületének 1.270.000 Ft-ot, a Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társaságának 720.000 Ft-ot, az Anyanyelvápolók
Szövetségének 1.680.000 Ft-ot, a Bárczi Géza Kiejtési Alapítványnak 1.300.000
Ft-ot, az Eszterházy Károly Főiskolának 1.500.000 Ft-ot, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnak (Kazinczy Múzeum) 1.600.000 Ft-ot,
a Kazinczy Ferenc Társaságnak 1.800.000 Ft-ot, a Nemzetek Házának 1.280.000
Ft-ot, a Nyugat-magyarországi Egyetemnek 1.800.000 Ft-ot és a Tiszakönyök
Kulturális Egyesületnek 1.600.000 Ft-ot ítélt meg.
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-

2009. október 26-i beérkezési határidővel 1848-1849 Arad, A magyar golgota városa
című kötet megjelentetésére a Korona Kiadó Kft. számára. Az igényelhető maximális
támogatás összege 2.500.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. október 29-i ülésén
megítélt.

-

2009. október 26-i beérkezési határidővel A reformkori magyar országgyűlések
történeti névtára (1825-1848) című kiadvány megjelentetésére az Argumentum
Könyv- és Lapkiadó Kft. számára. Az igényelhető maximális támogatás összege
1.600.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. október 29-i ülésén megítélt.

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett 2009. július 13-i
beérkezési határidővel Megyik János életmű-kiállításának megrendezésére, és a kiállítás
katalógusának megjelentetésére a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott életmű-kiállítás
sorozat keretében a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum számára. A
megpályázható legmagasabb összeg 10.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. augusztus
31-i ülésén megítélt.
A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot írt ki
- 2009. szeptember 30-i beérkezési határidővel A büntetés-végrehajtási intézetek
fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására. A kollégium 2009. november 5-i
ülésén 4.100.000 Ft-tal az alábbi intézeteket támogatta:
 Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 210.000 Ft
 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
240.000 Ft
 Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
300.000 Ft
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
400.000 Ft
 Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
250.000 Ft
 Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
400.000 Ft
 Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
400.000 Ft
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
600.000 Ft
 Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
200.000 Ft
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
350.000 Ft
 Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
300.000 Ft
 Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
300.000 Ft
 Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
150.000 Ft.
-

2009. október 15-i beérkezési határidővel az Országos Széchényi Könyvtár számára.
A kollégium 2009. november 5-i ülésén
1.
Skultéty Csaba Fiume-gyűjteményének megvásárlására 3.000.000 Ft-ot,
2.
Határon túli könyvtárak állományának bibliográfiai számbavételére,
katalogizálására 4.000.000 Ft-ot,
3.
A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX. kötetének határon túli intézmények
részére 100 példányban történő megvásárlására és eljuttatására 800.000 Ft-ot
ítélt meg.

-

2009. október 15-i beérkezési határidővel 2010. január 1.–2010. december 31. között
kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. A tervezett
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keretösszeg 15.000.000 Ft volt. A kollégium 2009. november 5-i ülésén a Könyvtári
Levelező/Lap c. folyóiratnak 5.000.000 Ft-ot, a Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás c. folyóiratnak 5.000.000 Ft-ot, a Könyv és Nevelés c. folyóiratnak
2.600.000 Ft-ot, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratnak 4.000.000 Ft-ot és
a Könyvtári Figyelő c. folyóiratnak 3.800.000 Ft-ot , összesen 20.400.000 Ft-ot ítélt
meg.
-

2009. november 2-i beérkezési határidővel Folyóiratok 2010. évi lapszámainak
beszerzésére és azok eljuttatására a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. számára. Az igényelhető maximális támogatás összege 89.500.000 Ft
volt, melyet a kollégium 2009. november 5-i ülésén megítélt.

A Közművelődési Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett a Tavaszi Hadjárat
Program keretében 2009. március 4-i beérkezési határidővel Az „Ilyen tavasz csak egy volt
életemben” c. kiállítás sorozat az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére. A kollégium 2009.
március 10-i ülésén a Békés Megyei IBSEN Oktatási Művészeti és Közművelődési Kht.nak 500.000 Ft-ot, a Debreceni Művelődési Központnak 500.000 Ft-ot, a Fejér Megyei
Művelődési Központnak 500.000 Ft-ot, a Móra Ferenc Művelődési Központnak 500.000
Ft-ot és a Városi Művelődési és Zenei Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.-nek 500.000
Ft-ot ítélt meg.
A Levéltári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot írt ki
- 2009. szeptember 21-i beérkezési határidővel a Magyarország (1848) 1867–1918
között végbement polgárosodásának bemutatása, különös tekintettel az emancipációs
folyamatokra. A kollégium 2009. szeptember 30-i ülésén a Baranya Megyei
Levéltárnak 2.950.826 Ft-ot, a Békés Megyei Levéltárnak 1.806.000 Ft-ot, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak 717.450 Ft-ot, a Heves Megyei
Levéltárnak 1.306.527 Ft-ot, a Nógrád Megyei Levéltárnak 2.800.000 Ft-ot és a
Győr Városi Levéltárnak 2.000.000 Ft-ot ítélt meg.
- 2009. november 10-i beérkezési határidővel a Levéltári Szemle, a Turul, a Fons, az
Archívnet és a Betekintő című 2010. január 1.–2010. december 31. között kiadásra
kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. A kollégium 2009.
december 2-i ülésén az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
(Betekintő) 1.000.000 Ft-ot, a Magyar Országos Levéltárnak (Archívnet)
1.295.000 Ft-ot és a Szentpétery Imre Történettudományi Alapítványnak (Fons)
1.224.000 Ft-ot ítélt meg.
A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
-

2009. március 17-i beérkezési határidővel Az archívum filmanyagának digitális
feldolgozására a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére. Az igényelhető maximális
támogatás összege 10.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. március 20-i ülésén
megítélt.

-

2009. július 17-i beérkezési határidővel Az archívum filmanyagának digitális
feldolgozására a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére. Az igényelhető maximális
támogatás összege 3.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. augusztus 31-i ülésén
megítélt.
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A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett 2009. november 3i beérkezési határidővel
1.
a Színház és Filmművészeti Egyetem részére a Film és Televízió Tanszékén
készülő vizsgafilmek támogatására.
2.

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére a Vizuális Kommunikáció
Tanszékén készülő diplomafilmek és diplomaprojektek támogatására.
A kollégium 2009. december 9-i ülésén Színház és Filmművészeti Egyetemnek 14.000.000
Ft-ot és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnek 10.000.000 Ft-ot ítélt meg.
-

2009. november 10-i beérkezési határidővel a 2010-ben megvalósítandó filmes
nagyrendezvények előkészítésére. A kollégium 2009. december 9-i ülésén a Magyar
Filmunió Kft. a 41. Magyar Filmszemle előkészítésére 5.000.000 Ft-ot, a Cine-Mis
Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. a VII. CineFest előkészítésére 3.000.000 Ftot, a Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány a 20. MÉDIAWAVE Fesztivál
filmes programjainak előkészítésére 2.000.000 Ft-ot, a Titanic Filmjelenlét
Alapítvány a 17. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál előkészítésére 2.000.000 Ft-ot,
a Dél-Dunántúli Regionális Filmalap Kulturális Nonprofit Kft. a 2. CinePécs
Nemzetközi Filmfesztivál előkészítésére 2.000.000 Ft-ot, a Tisza Mozi
Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „40 éves a Nemzetközi
Képzőművészeti Filmszemle” című rendezvény előkészítésére 1.500.000 Ft-ot és a
Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány a 2010. évi SLOW Film Fesztivál
előkészítésére 1.350.000 Ft-ot ítélt meg.

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
- 2009. február 26-i beérkezési határidővel
1. Előkészítés alatt álló, 2009-ben megnyíló, kiemelt jelentőségű, országos
érdeklődést kiváltó kiállítások megrendezésére. A kollégium 2009. március 4-i
ülésén a Magyar Nemzeti Múzeum részére a „Nők a hatalom árnyékában”
című nemzetközi kiállításra 58.000.000 Ft-ot és a Robert Capa
vándorkiállításra 14.000.000 Ft-ot. A Szépművészeti Múzeum részére a
„Turner és Itália” című kiállításra 59.000.000 Ft-ot, valamint a „Gustave
Moreau művészete” című kiállításra 11.000.000 Ft-ot. A Magyar Nemzeti
Galéria a „Magyarok a müncheni Képzőművészeti Akadémián” című
kiállításra 22.000.000 Ft-ot és a „Munkácsytól Kokoshkáig – modern
kiállítások Budapesten 1909-1914.” című kiállításra 21.000.000 Ft-ot. Az
Iparművészeti Múzeum részére „A magyar szecesszió bútortervezői” című
kiállításra 14.000.000 Ft-ot és a Magyar Természettudományi Múzeum
számára a „Ragadozók” című kiállításra 28.000.000 Ft-ot ítélt meg.
2. Az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” – az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére
című kiállítás-sorozat, továbbá a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és
múzeumpedagógiai programok megvalósítására. A kollégium 2009. március 4-i
ülésén a megyei múzeumi szervezetek, továbbá a Budapesti Történeti
Múzeum számára 43.000.000 Ft-ot ítélt meg.
Megpályázható teljes összeg 270.000.000 forint, amelynek forrása az NKA
Bizottsága 86/2008. (XI.17.), 2/2009. (I.26.) sz. határozataiban biztosított „nagy
kiállításokra és vándorkiállításra” címzett támogatása (220.000.000 Ft), továbbá a
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Múzeumi Szakmai Kollégium 2009. február 3-i ülésének határozatával elkülönített
keret (50.000.000 Ft).
-

2009. április 25-i beérkezési határidővel a Magyar Nemzeti Múzeum számára a
Múzeumok Majálisa 2009. című kulturális fesztivál, valamint az Év Múzeuma 2008.
pályázat lebonyolítására és díjazására. Megpályázható teljes összeg 13.000.000 Ft,
melyet a kollégium 2009. május 5-i ülésén megítélt.

-

2009. június 4-i beérkezési határidővel a Magyar Távirati Iroda Zrt. számára az MTI
Fotóarchívum nyílt, kereshető digitális adatbázisa 2009–2011. évi munkálataira. A
meghívásos pályázati kiírás forrása az NKA Bizottsága 15/2009. (II.23.) és 29/2009.
(IV.27.) számú határozata, melynek felhasználható címzett támogatásként átadott
keretösszege 2009-ben 10 millió, 2010-ben és 2011-ben 15-15 millió, összesen 40
millió forint, melyet a kollégium 2009. június 10-i ülésén megítélt.

-

2009. november 3-i beérkezési határidővel a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület számára a Magyar Múzeumok című internetes folyóirat 2010. január 1. és
2010. december 31. közötti megjelentetésére. Megpályázható teljes összeg 5.575.000
Ft, melyet a kollégium 2009. november 18-i ülésén megítélt.

-

2009. november 9-i beérkezési határidővel a Budapesti Történeti Múzeum számára a
Forradalmi dekadencia – külföldi művészek Budapesten 1989 óta című időszaki
kiállítás megrendezésére a Kiscelli Múzeumban, a kapcsolódó múzeumpedagógiai
programra, valamint a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokra. Megpályázható összeg
1.600.000 forint, amelynek forrása az NKA Bizottsága 47/2009. (VII.21.) sz.
határozatában biztosított címzett támogatás, melyet a kollégium 2009. november 18-i
ülésén megítélt.

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
-

2009. január 29-i beérkezési határidővel bármilyen okból végveszélybe került, vagy
váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemlék
szerves részét képező képzőművészeti alkotás megmentésére, melyre meghívást kapott
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A megpályázható támogatás összege
10.000.000 Ft, melyet a kollégium 2009. január 30-i ülésén megítélt.

-

2009. július 24-i beérkezési határidővel Kőszeg és Sopron városa természeti okból
károsult műemlékei kárelhárításának, részleges helyreállításának megszervezésére és
lebonyolítására, melyre meghívást kapott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A
megpályázható támogatás összege 20.000.000 Ft, melyet a kollégium 2009. július 27-i
ülésén megítélt.

-

2009. november 3-i beérkezési határidővel bármilyen okból végveszélybe került, vagy
váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemlék
szerves részét képező képzőművészeti alkotás megmentésére, melyre meghívást kapott
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A megpályázható támogatás összege
10.000.000 Ft, melyet a kollégium 2009. december 9-i ülésén megítélt.
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A Népművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
- 2009. november 23-i beérkezési határidővel a tárgykörébe tartozó, 2010. január 1.–
2010. december 31. között kiadásra kerülő kiadvány megjelentetésére az Európai
Folklór Központért Egyesület részére. A kollégium 2009. december 3-i ülésén
1.200.000 Ft támogatást ítélt meg.
-

2009. november 23-i beérkezési határidővel a tárgykörébe tartozó, 2010. január 1.–
2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére. A kollégium 2009. december 3-i ülésén a Népművészeti
Egyesületek Szövetségének (MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET) 2.700.000 Ft-ot, a
Táncház Alapítványnak (FOLKMAGAZIN) 4.000.000 Ft-ot, a Magyar Néprajzi
Társaságnak (NÉPRAJZI HÍREK) 900.000 Ft-ot és a Vasi Szemle
Szerkesztőségének (VASI SZEMLE) 400.000 Ft-ot ítélt meg.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
-

2009. február 23-i beérkezési határidővel ünnepi rendezvénysorozat megvalósításának
támogatására, valamint a Forrás, Holmi, Tiszatáj és Műhely című folyóiratok ünnepi
számának megjelentetésére, Radnóti Miklós 100. születésnapja méltó megünneplésére
a Petőfi Irodalmi Múzeum részére. A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg
50.000.000 Ft, melyet a kollégium 2009. február 27-i ülésén megítélt.

-

2009. május 8-i beérkezési határidővel fiatal írók kötetei megjelentetésének
támogatására. A kollégium 2009. június 23-i ülésén a FISZ- Fiatal Írók
Szövetségének 3.000.000 Ft-ot és a József Attila Kör Irodalmi Egyesületnek
3.000.000 Ft-ot ítélt meg.
2009. május 8-i beérkezési határidővel a magyar könyvkultúra külföldi
népszerűsítésének elősegítésére a Magyar Könyv Alapítvány számára. A pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, melyet a kollégium 2009. június
23-i ülésén megítélt.

-

-

A 2009. május 8-i beérkezési határidővel a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülete számára. A kollégium 2009. június 23-i ülésén A 2009.
évi Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron a magyar irodalmi programok
lebonyolítására 2.600.000 Ft-ot és A XVI. és XVII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál megrendezésére 12.400.000 Ft-ot ítélt meg.

-

2009. szeptember 15-i beérkezési határidővel felhívásban megnevezett könyvek, ill.
hangoskönyvek kiadására. A kollégium 2009. szeptember 30-i ülésén a Noran Libro
Kiadó Kft.-nek Gion Nándor: Ifjúsági regények című kötet megjelentetésére
1.000.000 Ft-ot és Sinkó Ervin: Optimisták című kötet megjelentetésére 700.000
Ft-ot, a Kossuth Könyvkiadó Zrt.-nek Elie Wiesel: Bölcsek és történeteik című
hangoskönyv megjelentetésére 700.000 Ft-ot és Fejtő Ferenc: A zsidó és az úristen
című hangoskönyv megjelentetésére 700.000 Ft-ot ítélt meg.

-

2009. november 6-i beérkezési határidővel a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–
2010. december 31., 2011. január 1.–2011. december 31., és 2012. január 1.–
december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére. A kollégium 2009. december 9-i ülésén az Alföld Alapítványnak
(Alföld) 39.500.000 Ft-ot, a Békés Megyei Jókai Színháznak (Bárka) 21.700.000
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Ft-ot, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Forrás Kiadójának (Forrás)
40.200.000 Ft-ot, a Vörösmarty Társaságnak (Holmi) 39.500.000 Ft-ot, Jelenkor
Alapítványnak (Jelenkor) 39.200.000 Ft-ot, a Kortárs Folyóirat Kiadói Kft.-nek
(Kortárs) 39.500.000 Ft-ot, a Magyar Napló Kiadó Kft.-nek (Magyar Napló)
40.200.000 Ft-ot, a Műhely Folyóirat-kiadó Nonprofit Kft.-nek (Műhely)
21.200.000 Ft-ot, a Szépmesterségek Alapítványnak (Műút) 18.200.000 Ft-ot, a
Ráció Kiadói Kft.-nek (Szépirodalmi Figyelő) 13.000.000 Ft-ot és a Tiszatáj
Alapítványnak (Tiszatáj) 39.500.000 Ft-ot ítélt meg.
A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
- 2009. július 17-i beérkezési határidővel
1. Színész szakos hallgatók vizsgaelőadásainak létrehozására. A kollégium 2009. július
23-i ülésén a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek 7.000.000 Ft-ot, a Kaposvári
Egyetemnek 4.000.000 Ft-ot ítélt meg.
2. Látványtervező szakos hallgatók tanulmányútjai (Bécs, Graz) megvalósítására. A
kollégium 2009. július 23-i ülésén a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek
2.000.000 Ft-ot ítélt meg.
-

2009. július 17-i beérkezési határidővel a Thália Színház Nonprofit Kft. számára a
POSZT POSzt, a Határtalan Színházi Szemle (Határon Túli Színházak Találkozója) és
a Rivalda (Vidéki Színházak Találkozója) című fesztiválok megrendezésére. A
megpályázható összeg 4.000.000 forint – forrása az NKA Bizottsága 47/2009.
(VII.21.) sz. határozatában biztosított címzett támogatás –, melyet a kollégium 2009.
december 7-i ülésén megítélt.

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett
– 2009. március 31-i beérkezési határidővel a Hungarofest Kht. részére a „Haydn-év
2009” zenei eseményeinek megszervezésére és megvalósítására. A pályázatra fordítható
tervezett keretösszeg 150.000.000 forint volt, melyet a kollégium 2009. május 6-i ülésén
megítélt.
– 2009. október 22-i beérkezési határidővel a Bartók Új Sorozat Alapítvány részére
Bartók Béla művei lemezkiadásának előkészítésére és folytatására. A pályázatra fordítható
tervezett keretösszeg 40.000.000 forint volt, melyből a kollégium 2009. december 8-i
ülésén 35.000.000 Ft-ot megítélt.
– 2009. december 2-i beérkezési határidővel a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
részére a Brundibar című gyerekopera előadásainak megvalósítására 2009. november 11–
13. és 2009. december 9–11. között. A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg
2.500.000 forint volt, melyet a kollégium 2009. december 8-i ülésén megítélt.
– 2009. december 2-i beérkezési határidővel a Hungarofest Nonprofit Kft. részére a „Zene
világnapja 2009” program megszervezésére és megvalósítására. A pályázatra fordítható
tervezett keretösszeg 2.000.000 forint volt, melyet a kollégium 2009. december 8-i ülésén
megítélt.
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5. sz. melléklet

5. A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI
KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATAI
Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdetett
– 2009. február 27-i beérkezési határidővel a KIOSZ Nonprofit Kft. részére a 2009-ben
Magyarországon megvalósítandó holland–flamand kortárs összművészeti fesztivál
kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményeinek és rendezvényeinek támogatására. A
támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft volt, melyből a kollégium 2009.
április 22-i ülésén 10.000.000 Ft-ot megítélt.
– 2009. március 9-i beérkezési határidővel a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus részére a kulturális fesztiválok minősítési rendszerének
bevezetésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft volt, melyet a
kollégium 2009. április 22-i ülésén megítélt.
– 2009. március 31-i beérkezési határidővel a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező
Kht. részére Kálvin János születése 500. évfordulójának ünnepi éve alkalmából tartandó
művészeti, kulturális események, rendezvények támogatására. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 60.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. március 30-i
ülésén megítélt.
– 2009. március 31-i beérkezési határidővel a Pécsi Kulturális Központ részére az Európa
Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 programsorozatra történő felkészülés keretében 2009.
második félévében zajló események támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 80.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. április 22-i ülésén megítélt.
– 2009. április 15-i beérkezési határidővel a Budapesti Fesztiválközpont Kht. részére a
Revizor című internetes folyóirat megjelentetésének támogatására. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. április 22-i
ülésén megítélt.
– 2009. augusztus 6-i beérkezési határidővel a Dél-Dunántúli Regionális Filmalap
Kulturális Nonprofit Kft. részére az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010
programsorozatra történő felkészülés keretében a CinePécs V. Moveast Nemzetközi
Filmfesztivál támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft
volt, melyből a kollégium 2009. szeptember 16-i ülésén 30.000.000 Ft-ot megítélt.
– 2009. augusztus 6-i beérkezési határidővel a Pécsi Kulturális Központ részére az Európa
Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 programsorozatra történő felkészülés keretében 2009.
második félévében zajló események támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 30.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009. szeptember 16-i ülésén
megítélt.
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– 2009. november 6-i beérkezési határidővel a Hagyományok Háza részére „Jövőnk
öröksége XX–XXI.” elnevezésű, kiemelkedő jelentőségű projekt megvalósításának
támogatására. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 17.000.000 Ft volt, melyet a
kollégium 2009. december 10-i ülésén megítélt.
– 2009. november 6-i beérkezési határidővel a Budapesti Fesztiválközpont Kht. részére a
Revizor című internetes folyóirat 2009. II. félévi megjelentetésének támogatására. A
támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft volt, melyet a kollégium 2009.
december 10-i ülésén megítélt.
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6. sz. melléklet

6. KIMUTATÁS A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY 2009. ÉVI PÁLYÁZATAINAK FŐBB ADATAIRÓL
Pályázati felhívás
megnevezése

1

Közkincs
Hitelprogram I. 2005.

2

Közkincs
Hitelprogram III.
2005.

3

Közkincs
Hitelprogram I. 2006.

4

Társadalmi
szervezetek működési
támogatása

5

6

7

8

Törvényi sor

11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása 4.Közművelődési szakmai feladatok (Közkincs
hitelprogram és Közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és országos
szakmai programok AHT:271478
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása 4.Közművelődési szakmai feladatok (Közkincs
hitelprogram és Közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és országos
szakmai programok AHT:271478
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása 4.Közművelődési szakmai feladatok (Közkincs
hitelprogram és Közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és országos
szakmai programok AHT:271478
11/35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása 2.
Közművelődési civil és nonprofit szervezetek támogatása
ÁHT:
258434

Közs. és városi
könyvtárak áll.
4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet
gyarapítási összegének
támog. 2009.
11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Veszélyeztetett
támogatása támogatása (1. Közgyűjteményi szakmai feladatok és az
levéltárak támogatása Új Tudás-Műveltség Mindenkinek Program közgyűjteményi
feladatai
ÁHT: 271478
11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Nyilvántos levéltárak támogatása(1. Közgyűjteményi szakmai feladatok és az Új Tudástámogatása
Műveltség Mindenkinek Program közgyűjteményi feladatai
ÁHT: 271478
Társadalmi
szervezetek
támogatása
Mindösszesen:

Pályázat
száma

Támogatási
keret

Beérkeze
tt
pályázato
k száma

Támogatot
t
pályázatok
száma

Szerz.kötés
előtt
támog-ról
lemondott /
támogatás
visszavoná
sra került

4.4-09

125 544 984

127

127

0

126

1

1

4.4-11

11 117 678

15

15

0

14

1

1

4.4-09

35 625 259

36

36

0

36

0

0

4.4-01

12 041 000

31

14

0

14

0

0

4.3-12…/2009

24 140 000

119

92

0

0

92

0

4.3-06

120 000 000

53

45

0

45

0

0

4.3-07

20 000 000

29

29

0

29

0

0

24 600 000

32

32

0

32

0

0

373 068 921

442

390

0

296

94

2

3.411/35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása 3. 02;03;04;05
Művészeti civil és nonprofit szervezetek támogatása ÁHT: 258434
;06;07;08;0
9

Készített
megállapodás

Nem
készült
megáll
a-podás

Ügyintézés
folyamatban
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7. sz melléklet

7. KIMUTATÁS A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY 2009. ÉVBEN LEZÁRT PÁLYÁZATAINAK FŐBB
ADATAIRÓL
Pályázati felhívás
megnevezése

1

2

3

4

Törvényi sor

11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
PANKKK könnyűzenei
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
előadók
első
modern reneszánsz bemutatása a különböző
lemezeinek támogatása
zenei stílusok segítségével) ÁHT: 278 889
PANKKK már kiadott
nagylemezzel
rendelkező
hazai
könnyűzenei
előadók
lemezeinek támogatása
PANKKK pályázat a
hazai élő könnyűzenei
tehetségkutató
rendezvények
támogatására
PANKKK pályázat a
vidéki élő könnyűzenei
klubkoncertek
támogatására

5

PANKKK pályázat a
vidéki ifjúsági klubok
infrastrukturájának
fejlesztése

6

Közkincs Hitelporgram
I. 2005.

7

Közkincs Hitelporgram
III. 2005.

11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei
stílusok
segítségével)
ÁHT: 278 889
11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei
stílusok
segítségével)
ÁHT: 278 889
11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei stílusok segítségével) ÁHT: 278 889
11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei
stílusok
segítségével)
ÁHT:278 889
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
támogatása 8. Közkincs hitelprogram és
közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és
országos szakmai programok AHT:271478
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
támogatása 8. Közkincs hitelprogram és
közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és
országos szakmai programok AHT: 271478

Pály.szám

SzerződésTámogatott
kötés előtt
Szerződés
pályázók felszabadított
készült
pályázat

Elszámolás
érkezett
(db)

Elszámolnia nem
kell

Elszámolás
elfogadva

Szerződéskötés után
felszabadított
pályázat

Intézkedések
Jogi
intézkedés
alatt áll

Azonnali
beszedési
megbízás
alatt

4.4-15

40

0

40

36

0

36

4

0

0

4.4-16

61

0

61

56

0

56

5

0

0

4.4-17

33

0

33

32

0

32

1

0

0

4.4-12

78

8

70

67

0

67

0

3

0

4.4-18

52

3

49

48

0

46

1

2

0

4.4-09

127

0

126

126

1

126

0

0

0

4.4-11

15

0

15

15

0

15

0

0

0
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Pályázati felhívás
é

8

Törvényi sor
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
Közkincs
program támogatása 8. Közkincs hitelprogram és
2006. évi pályázatai
közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és
országos szakmai programok AHT 271478
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Pály.szám

Támogatott
ál á ók

Szerződésköté lőtt

Szerződés
ké ült

Elszámolás
é k tt

Elszámoli

Elszámolá

Szerződésköté tá

4.4-09

35

0

35

35

0

35

0

0

0

Intézkedések

9

11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
Tengertánc pályázat I- kulturális reneszánsza- Közkincs 2008./ a.) Az
II-III-IV
élő népi kultúra reneszánsza - Tengertánc
program) ÁHT: 278889

4.4-13

311

2

309

308

0

307

1

1

0

10

11/35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
Társadalmi szervezetek
támogatása 2. Közművelődési civil és nonprofit
működési támogatása
szervezetek támogatása ÁHT: 258434

4.4-01

31

0

31

31

0

31

0

0

0

BM 4.312-…/2008

113

0

0

0

113

0

0

0

0

Veszélyeztetett
11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
12 levéltárak támogatása támogatása (7. Levéltári állományvédelem és
(ÁHT: 271478)
modernizáció, kapcsolattartás

4.3-06

76

0

76

76

0

76

0

0

0

Könyvtár-MúzeumLevéltári
"Megújuló
gyűjtemények"
13
pályázata
(egyházi
gyűjtemények
reneszánsza)

11/31/0 Reneszánsz év programja (3.A vidék
muzeális és levéltári örökségének reneszánsza /
e.)
Egyházi
gyűjtemények
reneszánsza
reneszánsza

4.3-04

74

0

74

74

0

74

0

0

0

digitális
11/31/7 Reneszánsz év programjai (5. A
(ÁHT:
könyvtárügy reneszánsza)

4.3-05

48

0

48

48

0

48

0

0

0

Községi
és
városi
könyvtárak
11 állománygyarapítási
4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet
összegének támogatása
2008.

Magyar
14 képkönyvtár
278889)
15

11/35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
Társadalmi szervezetek
támogatása 3. Művészeti civil és nonprofit
támogatása
szervezetek támogatása ÁHT: 258434

3.4

42

0

42

42

0

42

0

0

0

16

11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
PANKKK -Hungarofest kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
Kht.
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei stílusok segítségével) ÁHT: 278 889

4.4-140101

1

0

1

1

0

1

0

0

0

11/31/7 Reneszánsz év programjai (2. A vidék
kulturális reneszánsza - közkincs 2008. / b. A
modern reneszánsz bemutatása a különböző
zenei stílusok segítéségvel) ÁHT: 278 889

4.4-14

30

0

30

28

0

28

2

0

0

1 167

13

1 040

1 023

114

1 020

14

6

0

PANKKK
17
menedzsment pályázat

Mindösszesen:
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8. KIMUTATÁS AZ NKA 2002-2009. ÉVEK KÖZÖTT SZAKMAILAG
ÉS PÉNZÜGYILEG ELSZÁMOLT PÁLYÁZATAINAK FŐBB
ADATAIRÓL
Ssz.

Kollégium

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2.
Mozgókép Szakmai Kollégium (SzK)
Színházi SzK
Zeneművészeti SzK
Táncművészeti SzK
Képzőművészeti SzK
Iparművészeti SzK
Fotóművészeti SzK
Népművészeti SzK
Közművelődési SzK
Könyvtári SzK
Levéltári SzK
Múzeumi SzK
Építőművészeti SzK
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra SzK
Szépirodalomi SzK
Műemlék-Régészeti SzK
Kiemelt kulturális Programok SzK
Állandó Kollégiumok összesen
Miniszteri Egyedi Döntések
Miniszteri Ideiglenes Kollégium
Drámaírói Pályázat Testülete
Bábprodukciós
Ideiglenes
Szakmai
Testület
Szövegkönyvírói Szakértői Testület
Miniszteri keretből Testületek által
javasolt döntések
Kultúra
2000
Ideiglenes
szakmai
Kollégium ( ISzK)
Kiemelt Kulturális Események I SzK.
Nemzetközi
Kulturális
Támogatások
ISzK.
Kiemelt programok
Sajátos Igényű Emberek Művészetéért
ISzK
Digitális Médiaművészet 2004 ISzK
Programok
külső
forrás
bevonásával
Ellenőrzéssel lezárt kollégiumok
NKA összesen

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

Támogatott
pályázatok
(2002-2009)
3.

Szakmailag és
Lezárt
2009-ben
pénzügyileg
pályázatok a
lezárt
lezárt
támogatotthoz pályázatok
pályázatok
(4)-ből
viszonyítva
(2002-2009)
4.

5.

6.

2328
2395
3813
2294
5124
2408
1250
3913
6221
4004
2138
2870
808
2839
2562
986
231
46184
4243
43
69

2160
2079
3365
2043
4592
2172
1175
3314
5548
3526
1857
2660
720
2372
2156
870
137
40746
3933
9
63

92,8
86,8
88,3
89,1
89,6
90,2
94,0
84,7
89,2
88,1
86,9
92,7
89,1
83,6
84,2
88,2
59,3
88,2
92,7
20,9
91,3

283
314
446
294
537
254
165
322
650
393
174
398
69
376
227
225
135
5262
441
9
22

32
11

29
11

90,6
100,0

13
11

155

112

72,3

46

40
285

40
285

100,0
100,0

2
9

21
346

21
346

100,0
100,0

1
12

92
34

91
32

98,9
94,1

0
0

126
1286
52340

123
1286
46546

97,6
100,0
88,9

0
0
5770

A 30.sor tartalmazza a 2002-2009-ben ideiglenes kollégiumok által döntött és lezárt
pályázatok számát.
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9. KIMUTATÁS AZ ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL A 2002-2009. ÉVEKRE
VONATKOZÓAN

S.sz.

Megnevezés

1.
2.

2.
Befejezett pályázatok

3.

Pénzügyileg ellenőrzött, szakmai
ellenőrzésre váró pályázatok

4.

Jogi úton lévő pályázatok

5.
6.

Elszámolás alatti pályázatok
Elszámolásra felszólított pályázatok

7.
8.

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

9.

Támogatott pályázatok összesen (2+8)
Befejezett pályázatok a támogatott
pályázatok arányában (2/9)

10.

2002
3.
6600

5

2003
4.
7208

5

2004
5.
8128

5

2005
6.
6474

8
1

2006

2007

2008

2009

Megoszlás a
támogatott
Együtt
pályázatok
%-ában

7.
6290

8.
5713

9.
4842

10.
1291

11.
46546

3

23

162

126

314

0,6

4

10

4

2

43

0,1

1

3
7

340
60

817
73

1160
142

2,2
0,3

3

10

525

3597

7,9
11,1
100

5

5

5

9

11

53

1091

4615

4135
5794

6605

7213

8133

6483

6301

5766

5933

5906

52340

99,9

99,9

99,9

99,9

99,8

99,1

81,6

19,7

88,9

12.
88,9

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

198 / 225
10. sz. melléklet

10. A 2009. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN
Népszabadság
2009. január 5.
Irodalmi támogatás
A lap kultúra oldalán rövid hírként jelent meg az NKA Szépirodalmi Kollégiumának abbéli
döntése, hogy a hat irodalmi lap (Alföld, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Litera, Tiszatáj)
megjelenése 12 millió forint pályázati támogatást kap. Támogatott a Forrás internetes
változata, a 2000 (7 millióval), a Hitel (9 millió), a Magyar Napló (9 millió), a Nagyvilág (8,5
millió), a Vigilia (4 millió). Segítik a pozsonyi Kalligramot, a csíkszeredai Székelyföldet, a
marosvásárhelyi Látót, és az Újvidéki Híd c. kiadványokat.
Magyar Nemzet
2009. január 21.
Díjazták a Bartók új sorozatot
A luxemburgi Pizzicato zenei szaklapban Supersonic-díjban részesült a Hungaroton Bartók új
sorozata, melynek az NKA is támogatást ítélt.
Muszter – Filmkultúra
2009. január
Interjú Perlik Pállal, az NKA Igazgatóságának igazgatójával
Az NKA megalakulásáról, társadalmi szerepéről, az alaphoz befolyó összegek szétosztásának
milyenségéről, hogyanjairól, és a kulturális szféra támogatási rendszeréről kérdezte Perlik Pál
igazgatót a lap írója. A válaszok között szerepelt: „nyújthat a rendszer közvetlen támogatást a
költségvetésből, vagy biztosíthat bizonyos adókedvezményeket. Mindkettő akár évente is
változhat, vagyis hosszabb távon bizonytalan a rendszer”. A szakkuratóriumok szerepéről
megtudható, hogy a szakmai felelősség a kuratóriumoké, a jogszerűség betartása az
Igazgatóságé.
A kulturális bevételek alakulását említve az 1996-tól folyamatosan emelkedő kulturális
tevékenységekről, a bővíthető járulékfizetői kör bevonásáról a mai kulturális
„számítástechnikai-informatikai-mobilkommunikációs területen, valamint az NKA-igazgató
válasza arra, hogy az érdekeltekkel folyó tárgyalások” milyen irányban haladnak, és az ún.
internetadó kérdése további lehetőségekre adhat igényt – többek között ezekre a témákról ad
felvilágosítást a cikk.
A támogatott programok száma közelít a százezerhez, 10-12 ezer pályázatból 5-6 ezer lesz
támogatott. Többletbevételre – a kulturálisjárulék-fizetői kör bővítésével – szükség lenne, az
újonnan jelentkező programokra, valamint a digitalizálás támogatására – mert pl. 2011-től a
filmek vetítése csak digitalizált formában lehetséges – tájékoztat Tanner Gábor írása.
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Folytatva az interjút, az igazgató beszélt többek között a kollégiumok függetlenségéről, a
mindenkori kormány gazdaságpolitikájáról és a gazdasági válság előtti helyzetről. Kifejtette
véleményét, miszerint a kulturális szokások megváltozása, a ráfordított anyagiak csökkenése
és közönség igényeinek kielégítése folytán is a kultúra fogyasztása mindenképpen visszaeső
tendenciát mutathat, akkor is, ha többet áldoznának arra, hogy a hétköznapi gondokról
elterelődjön a figyelem. Mi az óvatosság elvét érvényesítjük egyelőre, nehogy feléljük a
2010-es évet, mert ha túlköltekezünk, akkor a hiány áttolódik a következő évre, azzal nagyon
megkötnénk az akkoriak kezét. Harsányi Lászlóval, a bizottság elnökével és Ékessy Éva
gazdasági igazgatóval úgy véljük, jövőre nem fog 8,7 milliárd befolyni. Jó esetben 8-8,2
milliárddal kalkulálhatunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy egyelőre 70 százalékig nyújtózzanak a
kollégiumok, aztán, ha jól alakulnak a bevételeink, akkor az felmehet 80-90 százalékra –
fejeződik be az interjú.
Filmkultúra.hu
2009. február 26.
A Muszterben megjelenő interjúhoz csatlakozva további kérdéseket kapott az elektronikus
újság riporterétől Perlik Pál NKA-igazgató úr.
A legrégebben működő magyarországi támogatási rendszer, amelynek igazgatója már 16 éve,
hogyan látja az elmúlt éveket – kérdésre válaszolva Perlik Pál elmondta: a pályázatok
rohamos növekedése, és a nagyobb érdeklődés miatt fontos a változások sorában, hogy 1994ben még 600 millió forint volt, 2008-ra 8,6 milliárd forintra nőtt a kulturális járulékbevétel. A
kezdő munkatársi létszám 9-ről 97-re emelkedett 2009-ig. Az informatika fejlődésével a
pályázatok jobban kezelhetők, amelyek száma a korábbi évekhez viszonyítva is 10 és 15 ezer
darab között mozog. Ezek fényében sem lehet tervezni előre a következő évek bevételét,
amely 2009-re még nehezebb probléma, hiszen a gazdasági válság prognózisának
következményei nem tudhatók. A minisztériummal egyetértésben, a Bizottság és a Hiller
miniszterrel való szoros kapcsolatnak köszönhetően egyeztetünk, az év elején meglátható
majd, hogyan csökkentünk, vagy lazítunk, és a terveket lehet-e tartani. Az államháztartási
körön belülről kevés forráshoz jut az NKA, támogatóink az ÖM, a IRM, és MSZE 50-60
milló forinttal – tájékoztatott Perlik Pál.
A továbbiakban elmondta még az informatikai fejlesztések terveit a pályáztatásban, a határon
túliak támogatási szempontjait, és végül az utolsó kérdésre válaszolva – hogy mi motiválja
ennyi év után is, kihívásként mit lát ebben a munkában – ez a válasz olvasható:
Átadhatom bármikor, nyugodt szívvel a „marsallbotot” ügyszerető munkatársaim csapatának,
döntéseket csak egyetértésük mellett hozok, és bármikor – kérésre is – 64 évesen nyugdíjba
vonulhatok. Pályázóbarát társaság lévén továbbra is azon dolgoznak a kollégák – jövőjük
szempontjából is –, hogy ez az intézmény megmaradjon azon az elég jó helyen, ahol a magyar
kultúra finanszírozásában eddig elfoglalta a helyét.
A munkát megnehezíti a sokféle jogszabály-változás, amely aggodalomra ad okot az Alap
jövőjét illetően, és az is, hogy a kulturális-művészeti terület jelentős szakmai és anyagi
veszteséget könyvelne el, amennyiben az intézmény pénzügyi forrásai és működése nem állna
rendelkezésre, hiszen nem véletlen, hogy állami intézményként létrehozva a mindenkori
kormánykoalíció az NKA megtartása mellett döntött. Az NKA igazgatója mindenképp bízik
abban, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnak van jövője – zárul az írás.
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Népszabadság
2009. március 9.
Európa páholy
– Nagyító –
A minden héten megjelenő egyhasábos „jelentés” az NKA megbízásából a kulturális területtel
összefüggő kutatások, elemzések, statisztikák, a magyar kultúra helyzetének, állapotának
tükrözése, változásai, valamint aktuális kultúrpolitikai kérdéskör elemzése.
Ebben a rövid hírben ezen a napon a Magyarországi és Európa Unió kultúratámogató
gyakorlatának hasonlítása olvasható, főleg az északi államok közvetlen állami finanszírozású
intézmények centralizált és decentralizált tulajdonságaival. A támogatási összegek nagyobb
része ezekben az országokban elsősorban a központi kormányzat feladata, a finanszírozási
források 54 százaléka központi elosztásból származik.
Magyar Nemzet
2009. március 23.
Zalai értékvédelem
Új állandó tárlat Keszthelyen
Keszthely Balaton Múzeumában új tárlat nyílt, Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből
elnevezéssel. A 41,6 milló forint ráfordítással létrehozott neobarokk stílusú, egykori hercegi
telken eddig is az egyetemes kultúrát megőrző keszthelyi tárlaton a legnagyobb, leghitelesebb,
legátfogóbb képet kaphatott a látogató a tó történetéről, élővilágáról, hasznosításáról, fürdő-,
halászó-, bor-, szőlő-, hajókultúrájáról – 12 év alatt eddig több százezren látogatták. A
mostani kiállításon a multimédia adta újdonság a múzeummozi és a számítógépes infópult.
Az NKA és más országos pályázatok révén 21 millió forint a tárlat első üteméhez összegyűlt,
ugyanennyit áldoz a fenntartó Zalai megyei önkormányzat is. Zalaegerszegen új
közművelődési intézményt is alapítanak a kultúrát nem veszni hagyó megyében, miközben
országosan a költségvetési gondok miatt koldusbotra jut a kultúra, és bezárják a kultúrházakat
– tájékoztat a lap.
Magyar Nemzet
2009. március 28.
Gödörbe került a magyar könyvpiac
Nem változott a könyvkiadók és szerzők helyzete a kulturális miniszter két évvel ezelőtti
ígérete ellenére, miszerint stabilizálja a szellemi értékeket előállító könyvpiacot. A kulturális
járulékokból befolyt összeget a Márai-programra szánják, nem a stabilizálásra.
A kiadók kényszerűségből munkatársai egy részétől megvált, két kiadó (Líra, Alexandra)
uralja a piac 90 százalékát. A terjesztői díjak 30 százalék körülről 50-55 százalékra
emelkedtek, ennyit tartanak meg az eladott könyvek bevételéből terjesztői jutalékként. A
fizetési körbetartozás miatt lehetetlen helyzetbe kerülnek a kiadók, amelyek saját terjesztői
hálózattal nem rendelkeznek, és a szerzők megjelenési esélyei romlanak.
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Az MKKKE és a Nyomdai Egyesülés összehívott kerekasztal-beszélgetésén a könyvpiac
szereplői vettek részt, a kultusztárca eredményesnek tekinti könyvszakmai hitelprogramját, a
Magyar Könyvalapítvány és Nemzeti Kulturális Alap működését.
A Fidesz interpellációja szerint a tankönyvpiacot és a kis kiadókat – amelyek a kortárs
szépirodalom 80 százalékát jelentetik meg – megvédeni az állam feladata, és a Máraiprogramot értékközpontú gazdálkodással már most is meg lehetne valósítani – tudósít az
újság.
Népszabadság
2009. március 19.
Kultúra grátisz
Hamar tönkrement az ingyenesen terjesztett Megint Nyugat
Varró Dániel, Térey János, Petőcz András, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina, Marno János
szövegei jelentek meg az ingyenes folyóirat hasábjain, mégis „bedőlt” a Megint Nyugat c.
folyóirat, amely következő számát a mai napig nem vehetjük kézbe – tájékoztat az újságcikk.
Folytatásként olvashatjuk: Mártonyi Zoltán döbbent és dühös nyílt levelét olvashatjuk a lap
weboldalán, amelyet a totálisan elmaradt NKA-támogatás okán írt.
Népszava
2009.március 17.
A legnagyobb mecénás nincs válságban
Az NKA elnökével készült interjúban olvashatjuk, hogy Harsányi László Nemzeti Kulturális
Alap elnöke fel van készülve a jövőbeni 15 százalékos forrásszűkülésre, és ezért esetleg egyes
területek támogatásáról le kell mondani. A gazdasági válság még nem érinti a mecénás
szervezetet, de arra számítani lehet, hogy a kulturális bevételek radikálisan csökkenhetnek.
2009-re ez nem történt meg, a bevételek az átlagot meghaladó 8,7 milliárd forintot elérték,
azonban a következő év pályázati rendszerének finanszírozása bizonytalan, és ha esetleg 1015 százaléknál nagyobb a bevételkiesés, talán át kell alakítani az alapot – hangzott el a „van-e
vészforgatóköny” kérdésre. Az alap működési költségét nem lehet szűkíteni, az
adminisztrációs terhek okán. A kommunikációs kiadások között az internetes portál
fenntartására vonatkozó megjegyzésre Harsányi úr véleménye szerint, nem érdemes
programot csinálni marketing nélkül – a Revizor kritikáira nagy szükség van, a 20 ezer
látogató erre a visszajelzés, és a támogatott programokról máshol – pl. a sajtóban – nincs
visszajelzés. Legfőbb missziónak – és kockázatnak – a kortárs művészet támogatását ítéli,
hiszen 1-2 év alatt dől el, hogy bejuthat-e külföldre, a nemzetközi piacra a galéria, ill. a
gyűjtemény.
A tavaly megbukott internetadó fölélesztése, további járulékbővítéssel „megléphető-e” a
jövőben – felvetésre az NKA elnöke tájékoztatott: nagy szükség lett volna erre, ilyen módon a
kultúra támogatásához, de válság idején nem látok reális lehetőséget, hogy újabb, bár
jelentéktelen összegű járulékot bevezessen a kormány. A kultúra ilyen jellegű
takarékoskodásán veszítenek a szegények, és kulturális összeomlásnak, a szellemi leépülésnek
beláthatatlan következményei lehetnek.
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Heti Válasz
2009. március 26.
Kőkemény színház, kímélet nélkül
A debreceni Csokonai Színház vezetőjével, Vidnyászki Attilával készült riport szól a
klasszikus értékek mellett a kortárs művészet bemutatásáról, az előadások létrejöttéről, és az
előadó-művészeti törvényről. Az igazgató a Magyar Teátrumi Társaság élére állt, tiltakozásul
a törvény ellen, amely – véleményezi – nem szab jó irányt. A vidéki színházakat hátrányos, a
budapesti alternatívoknak előnyös helyzetet teremt, és nézőszámhoz köti a támogatást. Ezt a
helyzetet példázza a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, amely 67 százalékát Budapestnek,
24 százalékát vidékre, 9 százalékát határon túlra utalja. A színházi kapcsolatok építésére
tizenháromszor annyi pénz jut a fővárosnak, mint a vidéknek – olvasható a hetilapban.
Népszabadság
2009. március 30.
Válság és mecenatúra
– Nagyító –
A mai lapszámban a Szonda Ipsos 2008 elejei felmérése a nagyvállalati kultúratámogatási
szokásokról ad összefoglalót, amely kutatás alapján feltehetően változhat a 2009-es évben az
elkötelezettek száma – a világgazdasági válság okán. Ez évben újra megkeresték nyilatkozatra
ezen vállalatok felét, amelyek a korábban úgy válaszoltak, hogy mecénási tevékenységüket
folyamatosan fenn kívánják tartani. 85 százalékuk véleménye, hogy vélhetően takarékossági
intézkedésekre kényszerül, kb. a fele a cégeknek kevesebb adománnyal, míg 23 százalékuk
semmilyen támogatást nem tud biztosítani.
Fontos a cégtulajdonosok és a menedzsment személyes kulturális elkötelezettsége, és sok
múlik a programkínálaton is. Elsősorban a magasabb szintű, kiemelt művészeti események,
rendezvények támogatására hajlamosak a mecénási imázsépítő, piaci pozíció hatása mellett –
közli elemzéseit egy hasábon a cikk.
Index
2009. március 31.
Nem elég a válság, még Hiller is itt van a kultúrának
A gazdasági válság a kulturális életben is kikényszerít változásokat. A sokszor szociális
ellátóként működő rendszerben a kultúrpolitika spórolás ürügyén kénytelen lesz olyan régen
halogatott problémákkal szembenézni, mint a Nemzeti Kulturális Alap szerepe, az
önkormányzati finanszírozású kulturális intézmények fenntarthatósága, valamint a cél nélküli
kultúrpolitika érvényessége – ezzel a bevezetővel kezdődik az online újság írása.
A magyar kultúrafinanszírozásban mennyiségi és szociális szemlélet uralkodik. Márpedig fel
kellene hagyni azzal, hogy az államnak mindenkit el kell tartania, mert ez már nem a
szocializmus.
10 év kulturális visszaesés – alcímmel olvasható: „Az utóbbi 10 év a kulturális visszaesésé
volt” – mondta a Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke, pedig 2003-2004
között, Hiller első minisztersége idején ő is részt vett a kulturális stratégia kidolgozásában. A
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kutatások szerint a társadalom fele, egyes becslések szerint még többen szorultak a hivatalos
kultúrán kívülre, és az emberek kultúrafogyasztása jobbára kimerül a tévénézésben. Az
idősek, a vidékiek, az alacsony végzettségűek és a kis jövedelemből élők körön kívül
rekedtek. Hillert ez nem foglalkoztatta, míg Bozóki András tervezetét politikai támogatottság
hiányában nem tudta véghezvinni.
A gazdasági válság következtében a kulturális intézményrendszer újragondolása is
elkövetkezhet, mivel túl sok intézményt kell eltartaniuk az önkormányzatoknak. Az
infrastruktúra fenntartása mellett viszont egyre kevesebb pénz jut kulturális programokra. A
Pécs 2010 menedzserközpont és az NKA által megkötött szerződés értelmében a kulturális
alap 2007 és 2009 között ötszázmillió forintot ad felvezető programokra, de 2010-re nincs
megállapodás.
Ha a helyzet így alakul, nem lesz előre kalkulált NKA-kerete Európa Kulturális Fővárosának,
így ha utólag kell átcsoportosítani, akkor más NKA-programok kerülhetnek bajba. „Ebből
egyenesen következik, hogy az NKA pénzeli az EKF-et, és sehol sincs a város és vidéke.
Továbbá a miniszter is úgy kezeli ezt, hogy ő adja. Neki kell benyújtani a programot, ő hagyja
jóvá. Megnézném, hogy a norvég miniszter mit hagyott jóvá a stavangeri programban” –
jegyezte meg az EKF-et ismerő szakértőnk – írja az index.
A két pénzosztó, az OKM és az NKA között nincsen egyeztetés, utóbbiban a minisztérium
egyszerű forrást lát csak. A harmadik legerősebb forrás az OKM és az önkormányzatok
mellett az évi 8-8,5 milliárd forintot szétosztó Nemzeti Kulturális Alap, amelynek a pénze a
különböző termékeken lévő kulturális járulékból áll össze. Mivel a gazdasági válság
következtében a gazdaság kevesebbet termel, illetve a vásárlói erő is csökken, ez az összeg a
szakértők szerint 1-1,5 milliárd forinttal csökkenhet. Tavaly ezért igyekeztek elérni az internet
megadóztatását is, ami „tisztán zsákmányszerzés lett volna”.
Az NKA az idénre tavaly nyáron 8,7 milliárd forintos büdzsét várt a kulturális járulékokból, a
pályáztatásokat is ennek alapján kezdték el kiírni. Az NKA elnöke, Harsányi László
elmondta, hogy a gazdasági válság novemberi kirobbanása óta nem csökkentek jelentősen a
kulturálisjárulék-befizetések, bár pontos adatokat az APEH miatt nem tudnak.
Szociális ellátóként működik” – mondta a tizenhét kuratórium munkáját belülről is ismerő
szakértő. Alapvető probléma, hogy az NKA csak látszólag független az OKM-től. Az OKM
az NKA kulturális járulékának 25 százalékát költheti el, ez az a miniszteri keret, amiből az
aktuális kulturális miniszter igazán érvényre juttathatja a kultúrpolitikáját. A gazdasági válság
mértékét nem látni még az NKA-ban igazán pontosan. Ha beérkezik a 8,7 milliárd, akkor nem
lesz semmi baj, de erre nincs sok esély. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy félévkor tizenöt
százalékkal csökken a keret, vagyis egymilliárd forinttal kevesebb áll majd rendelkezésre.
Akkor a tartalékokhoz nyúlnak, ami négy-ötszázmillió forint, és a nyolcszázmillió forintos
folyóirat-támogatást is átcsúsztatják 2010-re. Emiatt az igazi probléma 2010-re várható, mert
a választások miatt fél évig amúgy sem történik semmi, de a gazdasági válság éreztetni fogja
hatását.
Az NKA szociális ellátó funkcióját annyira nem engedi a tizenhét szakkollégium
megmozgatni, hogy ezen a berendezkedésen Harsányi az év végéig, mandátumának lejártáig
már nem fog, és nem is akar változtatni. „Örülnék, ha azt tudnám, hogy a kiosztott összegnek
csak a tíz százaléka menne el így, de nem tudom” – mondta Harsányi, aki elnöksége alatt
folyamatosan csökkentette a nyertesek számát. Az NKA korábbi elnökeként működő Török

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

204 / 225

András elmondta, hogy nem lenne rossz a gazdaságtól függetleníteni az NKA-t, és a kulturális
járulékok helyett megállapítani a költségvetésből egy fix keretet, amit kultúrára lehet
fordítani. A politikától függetleníteni kell a kulturális támogatások rendszerét, állítja Harsányi
is. A Hiller-keretnek is nevezett NKA-költségvetésből 25 százalék a mindenkori miniszteri
keret, amelyet a miniszter oszthat el. Jobb lenne, ha a kultúra nem a gazdasági változásoktól
függne, és a költségvetés fix százalékát kapná meg az NKA – olvasható többek között a
terjedelmes internetes cikkben.
Népszabadság
2009. április 6.
Terített lapokkal
– Nagyító –
E napi számban az internetezők szokásai, legfőképpen a kártyajátékok használata, amely
minősítése inkább csapatjáték, sporttevékenység.
Grafikai összehasonlítás látható a póker, römi, kanaszta, ulti, bridzs, valamint a játékosok
sportolási szokásairól, amelyek közel azonos ízlésűek.
Népszabadság
2009.április 14.
Kiegyensúlyozott támogatás
– Nagyító –
A minden héten megjelenő egyhasábos „jelentés” az NKA megbízásából a kulturális területtel
foglalkozik. A mai téma az NKA támogatási szerkezete, valamint a 2007-es és 2008-as
pályázati támogatások összehasonlítása a művészeti ágak szerint.
Népszabadság
2009. április 20.
Számítógép a családban
– Nagyító –
A „Jelentés” most a családi, a fiatalok, az idősek számítógép alkalmazásait, és a passzív-aktív
számítógép-használatot, -tevékenységeket, -szokásokat méri fel a megkérdezettek körében.
Népszabadság
2009. április 21.
Fokozódik az alapra nehezedő nyomás
A mecénás szervezet idei pénzügyi lehetőségei bizonytalanok, a járulékbevételek
csökkenésétől tart – mondta el Harsányi László, az NKA elnöke az interjúban, kifejtette
továbbá: A 2008. évi 8,7 milliárdos bevételi előirányzattal számolnak, bár abból csak 8,5
milliárd folyt be, Az idei első három hónap nagyjából a tavalyi irányzatot követi, de
korántsem biztos, hogy a későbbiekben is erre számíthatunk..., a kulturális járulékot ugyanis
olyan áruk és szolgáltatások után fizetik, amelyek forgalma válság idején akár jelentősen
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csökkenhet: ez vonatkozik az NKA-bevétel csaknem harmadát kitevő reklámokra éppúgy,
mint a százmilliós összegeket hozó könyvekre, lapokra, mobiltelefonokra,
szórakoztatóelektronikára. Ha nő a munkanélküliség és csökken a fogyasztási potenciál,
várhatóan zsugorodik a járulékbevétel. Az a kérdés, mennyivel. Meg kell néznünk, melyek
azok a kulturális ágazatok, ahol erős az egyéb közfinanszírozás, és mi hátrább léphetünk.
Erről egyelőre csak konzultáltunk a bizottság tagjaival – mondja. Nyilvánvaló, hogy védeni
kell azokat a területeket, mint például a kulturális lapkiadás vagy a képzőművészet
támogatását, ahol jóformán az NKA az egyetlen mecénás. Májusban várható döntés, a
miniszter közreműködésével.
Mindazonáltal az NKA idén két kiemelt programot is finanszíroz: a Radnóti Miklós
költészetét és a Kálvin János születésének ötszázadik évfordulóját ünneplő kulturális
eseménysort. A következő két évet pedig Erkel Ferenc és Liszt Ferenc munkásságának
támogatására jelölte.
Az interjú közli a következő bekezdésben a hírt – a Holokauszt Emlékközpont
kuratóriumának döntése szerint Harsányi László lett – NKA-elnöki teendői mellett – az
ügyvezető igazgató a pesti Páva utcai intézményben. Kettős megbízatásával kapcsolatos
kérdésünkre megjegyezte, a kulturális miniszter jóváhagyólag tudomásul vette igazgatói
kinevezését. A mostani kettősség 2009 végéig tart, addig szól főkurátori megbízása. – Amíg
NKA-elnök vagyok, a Holokauszt Emlékközpont nem nyújt be támogatási pályázatot az
alaphoz – tette hozzá Harsányi.
OKM-forrás (www.okm.gov.hu)
2009. április 24.
NKA: hamis az „internetadó” elleni érvelés
Harsányi László sajtótájékoztatóján beszélt az internetadó minimális (0,8 százalékos)
adójáról, amely nem számottevően emelné az internetezés költségeit, és a bevételek egy részét
(300 millió forintot) éppen a digitális szakadék csökkentésére fordítanák.
A módosítás során a járulékalapból mintegy harminc olyan terméket hagynának el, amelyek
piaci részesedése, illetve járulékbefizetése elhanyagolható, és három olyan jelentős kulturális
tartalommal bíró termék és szolgáltatás járulékoltatását tervezik, amelyek különösen
elterjedtté váltak.
Ennek alapján a kihagyni tervezett termékek miatt az NKA mintegy 600 millió forintos
bevételkiesésre számít, ugyanakkor az internet-hozzáférés szolgáltatás, a mobiltelefonon
keresztüli adatátviteli, valamint a formatervezési tevékenységből 2,5-3 milliárd forint plusz
bevételt vár a szervezet. A módosítás során a járulékalapból mintegy harminc olyan terméket
hagynának el, amelyek piaci részesedése, illetve járulékbefizetése elhanyagolható, és három
olyan jelentős kulturális tartalommal bíró termék és szolgáltatás járulékoltatását tervezik,
amelyek különösen elterjedtté váltak. Az NKA elnöke elmondta, hogy a törvényjavaslat
visszavonására az oktatási és kulturális miniszter jogosult.
Harsányi László az internetszolgáltatás járulékoltatása kapcsán hangsúlyozta: az "internetadó"
elleni, Magyarország infokommunikációs elmaradását hangoztató érvelés két okból is hamis.
Egyrészt felmérések szerint az internet-előfizetések alakulásában az ár sokkal kevésbé játszik
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szerepet, mint a motiváció hiánya. A 0,8 százalékos "internetadó" ráadásul egy fogyasztóra
vetítve havonta csupán 20-70 forintos többletkiadást jelentene.
Az NKA elnöke a törvénymódosítás kapcsán ugyanakkor elismerte: az előkészítés során a
járulékoltatási körbe újonnan bekerülő szolgáltatók szakértőivel nem egyeztettek,
adószakértőkkel pedig azért nem konzultáltak, mert ennek az adótípusnak más a filozófiája.
Az NKA sajtótájékoztatóján részt vettek az NKA bizottságának tagjai, illetve a kulturális élet
szereplői: mások mellett Bálint András színművész, Márta István, a Magyar
Fesztiválszövetség elnöke, Zimányi Zsófia, a Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke,
Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója és
Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója. A felszólalók egyaránt az NKA
által juttatott kulturális támogatások fontosságát hangsúlyozták.
Népszabadság
2009.április 27.
Kultúra és turizmus – I.
– Nagyító –
Ezen a napon olvashatunk a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Gfk Hungária Piackutató
Intézet 2009-es év kapcsán a kultúrával összefüggő belföldi turizmust és a kulturális
rendezvények látogatóinak szokásainak méréseivel. A résztvevők egyértelmű különbséget
tettek, a hétköznapok kulturális fogyasztása és az utazások során történő nyitottabb,
befogadóbb kultúra között.
Népszabadság
2009. május 4.
Kultúra és turizmus – II.
– Nagyító –
Ma folytatást olvashatunk a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Gfk Hungária Piackutató
Intézet 2008-as év kapcsán a kultúrával és a belföldi utazások korcsoportok szerinti
összehasonlításáról. A 40 év feletti és 40 év alattiak eltérő szokásai a megállapítások alapján
lényegesen eltérnek.
Népszabadság
2009. május 11.
Kultúra és turizmus – III.
– Nagyító –
A mai napon a harmadik rész folytatását olvashatjuk Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a
Gfk Hungária Piackutató Intézet felméréséről, a 2008-as év nyarán két korosztályt (40 év alatt
és fölött) kérdezett arról: mi ösztönözné őket, hogy eltöltsenek egy éjszakát belföldön. Az
fiatalabb csoport listáján szerepeltek a várak-kastélyok, fürdők, emlékhelyek, fesztiválok; míg
az idősebbeknél is túlnyomó részben ugyanezek a programok, még kiegészülve a
néphagyomány, építészet, vallás, művészeti tárlatok, kultúra és örökség látogatása, és ezek
miatt vállalnak utazást, és szállnak meg az országban.
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Magyar Nemzet Online
2009. május 13.
Szabó Máté hiányosságokat lát az NKA támogatási rendszerében
Az NKA támogatási rendszerében a pályázók nem kapnak tájékoztatást s döntések érdemi
indokairól, jogorvoslathoz való joguk nem biztosított – tájékoztatott az állampolgári jogok
biztosa véleményéről a lap. A döntés átláthatóságát biztosítani kell – a kollégiumok széles
mérlegelési jogkörében – és az érdemi indoklás elengedhetetlen. Az NKA ügyrendje és más
szabályozás nem írja elő az elutasítás indoklását, de biztosítani kell az esélyek egyenlőségét
és a jogorvoslat lehetőségét minden állami döntéssel szemben.
Népszabadság
2009. május 18.
A múzeumok házhoz mennek
– Nagyító –
A szokásos sorozatban a Múzeumok Majálisa kapcsán az NKA múzeumi kollégiuma
pályázatait, a támogatások elosztását, valamint a rendezvények összefüggéseit, látogatottságát
vizsgálja a cikk.
Magyar Nemzet
2009. május 18.
Múzeumnyitás Haydnnal
A minisztérium nem utalja a kiállításra szánt húszmilliót
Az MTA Zenetudományi Intézetében megnyitott kiállításon Joseph Haydn halálának 200.
évfordulója tiszteletére különböző gyűjteményekből látható tárlat. A kiállításköltségekhez az
OKM a Haydn-év keretéből 20 millió forinttal járul hozzá, amely még nem érkezett meg –
tájékoztat a lap. Az OKM válasza szerint, az adatok beérkezését követően minél hamarabb
utalják a pénzt.
Kultúra (kultura.hu)
2009. május 19.
NKA Kávéházban összegeztek
Május 16-án, a Múzeumi majálison a Nemzeti Múzeum Széchenyi-termében, az „NKA
kávéházban" a látogatók tájékozódhattak a múzeumi szakmát érintő aktuális támogatási
tendenciákról és pályázati lehetőségekről, valamint két igazán érdekes múzeumi projekttel
ismerkedhettek meg – olvasható az internetes kulturális portálon. A Múzeumi Szakmai
Kollégium 2008-ban 395 pályázatot összesen közel 592 millió Ft-tal támogatott. A „kiemelt
kollégiumokkal" és a miniszteri kerettel együtt 2008-ban 721 millió forint jutott a múzeumi
területnek. Ez 54 százalékkal több, mint amit 2006-ban kaptak a múzeumok. A támogatott
projektek száma 2006-ról 2008-ra 32 százalékkal növekedett, mert megjelentek olyan
támogatási területek, mint a múzeumpedagógia, digitális gyűjteményi katalógusok, országos
gyűjtemény-feldolgozások. A Nemzeti Kulturális Alap kevesebb kiállítást támogatott 2008-
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ban, mint a megelőző évben, miközben az egy kiállításra adott összeg a másfélszeresére nőtt
(2008-ban 3,24 millió Ft/kiállítás). A múzeumi terület tehát a kulturális szféra sikerágazata.
Nem véletlen, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2010–2011-re vonatkozó támogatási
koncepcióját a múzeumi szakmán tesztelte, ahol az ötlet igen kedvező fogadtatásra talált. A
választott tematika: Felemelkedés és polgárosodás a XIX. századi Magyarországon. A cél az,
hogy ne aprózzák el a támogatást. Az NKA az elmúlt évben jelentős szerepet vállalt a digitális
múzeumi adatbázisok létrehozásában, valamint a nagykiállítások – pl. Nyugat című –
megvalósításában is főtámogatóként volt jelen.
Népszava
2009. május 20.
A kormányülésen elvérezhet a Nemzeti Kulturális Alap
Információink szerint ma kerül a kormány elé a Pénzügyminisztérium (PM) javaslata, amely a
kulturális járulék megszüntetését javasolja. Ez már a sokadik próbálkozás volna a PM részéről
a kisadók összevonására. Bár a PM nem erősítette meg információnkat, mivel Hiller István
ezidáig nem nyilatkozott. Az NKA idén 8,7 milliárd forintos bevételt tervezett, nem maradhat
forrás nélkül, és nem szűnhet meg a mecénás szervezet – tudósít a lap.
A hivatalos beterjesztés előtt Harsányi László véleménye szerint nem szerencsés a
költségvetésben rögzíteni az összeget, politikai alkuk tárgya lehetne a kultúra támogatása,
amely eddig megőrizte függetlenségét. Javaslata szerint a – külföldi példák szerint – a
mecénás szervezetek szerencsejáték- vagy jövedéki bevételekből részesülnek. Az NKA-elnök
a kulturális járulékok rendszerét fejleszteni kívánta – egy részük már jelent jelentős bevételt –,
megakadályozta az SZDSZ kormányból való kiválása. A támogatandó események előzetes
egyeztetése még zajlik. Egészen biztos, hogy helyet kap köztük néhány nagy kiállítás, hiszen
a múzeumi szakma képviselőinek számos kiváló ötlete volt a tematikához kapcsolódó
kiállításokra. Ezek mellett az NKA egyik legfontosabb célkitűzése a projektek
"társadalmasítására", hogy azok minél több csatornán, minél több érdeklődőhöz jussanak el
Magyar Nemzet
2009. május 23.
A művészet merész álmai
Nem fizet az NKA a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének
A lap megemlíti a kiállítások után beérkező NKA-támogatások folyósítását, illetve pályázatok
támogatására megítélt fizetések késve folyósítását.
Népszabadság
2009. május 25.
Szeged-napi vigasságok
A 15 alkalommal megrendezett Szegedi Borfesztivált az NKA támogatja – adja hírül a cikk.
A Szeged-napi sokadalom rendezvényén több tízezer vendég vett részt.
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Magyar Hírlap
2009. május 28.
Megszólítani minden réteget
A Petőfi Irodalmi Múzeumnak ítélték az év múzeuma díjat a Múzeumok Majálisán.
Többen jelentkeztek a pályázaton, amelyet az ICOM, az OKM, az NKA, és a Magyar
Nemzeti Múzeum képviselői bírálták el, és ítélték oda a díjat. A kitüntetést legfőképpen a
Nyugat-kiállítás miatt kaptuk, amely 83 település érintésével, az egész országot bejárva
negyvenezer látogatót vonzott.
168 Óra Online
2009. május 27.
Adj egy ötöst!
Harsányi László a lottóötösről
Múlt héten a kormány megszüntette a kulturális járulékot. Helyette jövőre – a kulturális tárca
tervei szerint – az ötös lottóhoz kapcsolódó játékadó kerülhet a Nemzeti Kulturális Alaphoz
(NKA), amely a magyar kultúra első számú „mecénása”. Az NKA közgazdász elnökét a honi
mecenatúra helyzetéről is kérdezte a lap újságírója. – A szerencsejáték járulékbevételének
még a hetvenöt százaléka is biztosabb megoldás, mint az eddigi rendszer – jelenti ki az
interjúban az NKA elnöke. – Jól járnak azok a vállalkozások is, amelyek most
többletprofithoz jutnak – mentesülve a kulturális járulék fizetése alól – teszi hozzá. Az új
megoldás azért jobb a szóba került más elképzeléseknél, mert az NKA jövedelme így
független és elvonhatatlan. Voltak javaslatok, a kulturális járulék megszüntetése után az szja
vagy az áfa meghatározott százaléka kerüljön-e az NKA-hoz. A adófajták előbb bekerülnek a
központi költségvetésbe, és az újraosztás pedig mindig politikai alkuk kérdése. Az NKA
elnöke megemlíti a kulturális érdektelenséget is, ami Magyarországon – egyelőre –
elterjedtnek tűnik. – A kultúra civil támogatásának különösen az angolszász országokban, a
franciáknál vannak nagy hagyományai. nálunk csak most kezdődik: például a kulturális
tőkének az a fajta felhalmozása a magánszférában, amely együtt jár a kultúra támogatásával,
és a köz érdekeit szolgálja. Nálunk nem mindig nézik jó szemmel azokat, akiknek kulturális
érdeklődésében üzleti megfontolások is szerepet játszanak. Például a magángyűjtőket.
Mindenesetre Magyarországon jelenleg még az NKA a kultúra legnagyobb támogatója –
fejeződik be az interjú.
Hírszerző
2009. május 28.
Lottóbevételből tartjuk életben a kultúrát
A megszűnő kulturális járulék helyett az ötös lottó bevételeinek 90 százalékából gazdálkodhat
2010-től a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) – jelentette be Hiller István oktatási és kulturális
miniszter. Az NKA finanszírozására vonatkozó törvény 2001 óta nem változott, ami a
kulturális fogyasztói szokások átrendeződése miatt a szervezet bevételeinek állandó
csökkenését eredményezte.
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Magyar Nemzet
2009. május 29.
Játékpénzt kultúrára
A jövőben az ötös lottó bevételeiből tartják fenn az NKA-t
Január elsejétől megszűnik a kulturális járulékoltatás, a Nemzeti Kulturális Alap fő forrása az
ötös lottó bevételeinek kilencven százalékából fog származni – jelentette be Hiller István
kulturális miniszter. Jövő év január elsejétől a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bevételeinek
főösszege az ötös lottó bevételeinek kilencven százalékából fog származni. Az NKA
finanszírozásának változása a Pénzügyminisztérium idei adóátrendezéséhez igazodik, a döntés
indoka, hogy az NKA bevételei évről évre csökkennek.
Az NKA múlt évben valamivel több, mint 8,6 milliárd forintból támogatta pályázati úton a
kultúra különböző területeit. Idén május 19-ig kulturális járulékokból mintegy hárommilliárd
forint folyt be a kulturális alaphoz, ez az összeg az előző évhez viszonyítva havonta több mint
százötvenmilliós bevételkiesést jelez. A szerencsejátékból befolyó bevételek egy részét
Európa több országában fordítják a kultúra, oktatás és tudomány támogatására. NagyBritanniában a Nemzeti Lottó 1994 óta minden termék árának 28 százalékát költi jótékony
célra, ennek az összegnek pedig 16,67 százalékát ajánlja fel a kultúra támogatására –
tájékoztat a cikk.
Népszabadság
2009. május 29.
Lottózzon a kultúrának
Asztrológusok ezt nevezik ritka, kedvező csillagállásnak. A sokat szidott kulturális járulék
helyébe – ha a parlament is bólint rá –, a korábbinál nagyobb forrás kerül, amelyet nem kell
elvenni senkitől: az ötös lottó adója. Ragaszkodtam hozzá, hogy egyetlen játékhoz kössük –
mondta tegnap Hiller István kulturális miniszter a kormánydöntés ismertetésekor. Hozzátette:
az ötös lottó utáni, tavaly mintegy 11 milliárdos adóbevétel eddig az államkasszába folyt be,
januártól 90 százalékát – nagyjából 10 milliárdot – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira
fordítják majd. Ez kétmilliárddal több, mint amennyire idén számíthat a mecenatúra a
kulturális járulékokból, amelyeket kitörő lelkesedéssel törölt az adópalettáról a vállalkozások
terheinek csökkentésén szorgoskodó kormány. Ráadásul a lottópénz költségvetésen kívüli
összeg, nem csökkenthető, nem zárolható, nagysága egyedül az emberek játékos kedvétől
függ. Márpedig a tapasztalat az, hogy – válság ide vagy oda – az ötös lottó bevétele (is)
inkább nő, mint csökken.
Tavaly megbukott az „internetadó" bevezetése. Abból akarták az NKA-nál finanszírozni a
Márai-programot: kortárs magyar szerzők műveinek eljuttatását a könyvtári hálózatba. A
miniszter tegnap a lap érdeklődésére bejelentette: jövőre a lottópénzből legalább egymilliárd
jut erre is.
Harsányi Lászlótól, az NKA elnökétől pedig megtudtuk, a szervezetet irányító bizottság a
kormány előterjesztése alapján máris megkezdte a többi között a Márai-program
megvalósításának előkészítését – olvasható az új hír az írásban.
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Index (index.hu)
2009. május 29.
Saját portálját támogatja az NKA
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egy éve közöl kritikákat a támogatott programokról a
honlapján. A Revizor nevű szájtnak meglepő módon évi 30 millió támogatást ítél meg az a
szervezet, amely működteti. A főszerkesztő és az elnök szerint azonban nem beszélhetünk
összeférhetetlenségről, amikor az NKA egy olyan portálnak ítél meg pénzt, amely az általa
támogatott produkciók bemutatására szakosodik. A szerződésben az is szerepel, hogy olyan
általuk támogatott programokról is írjanak, amelyekkel jellemzően nem foglalkozott eddig a
média." A Revizor főszerkesztőjétől, Csáki Judittól pedig azt tudtuk meg, hogy a Revizor az
NKA számára fontos ellenőrző munkát végez. Az NKA terve szerencsésen találkozott Csáki
Juditéval, aki már régóta szeretett volna egy, csak kritikával foglalkozó lapot indítani.
Összeférhetetlenség Csáki Judit szerint sem áll fenn, mivel a támogatással nem mások elől
veszik el a pénzt. "Ahogy az NKA portását is az alapítványhoz befolyó kulturális járulékból
fizetik, úgy kap a Revizor is ebből az összegből. Ettől még nem dönthet kevesebb pénzről egy
másik kuratórium."
Minisztériumi döntés szerint az ötös lottóból származó játékadó 90 százalékát kapja majd meg
a Nemzeti Kulturális Alap. Az elnök becslése szerint jövőre akár 9-10 milliárdból is
gazdálkodhatnak, míg idén a becslések szerint 8 milliárd folyik be hozzájuk

Magyar Hírlap
2009. május 29.
Lottóforintok a hazai kultúráért
Schiffer János hangolja össze a magyar intézetek munkáját
Az ötös lottó játékadója lép a kulturális járulék helyébe – adja hírül a lap. A vállalatok
csökkenő járulékfizetése és az NKA-támogatás bürokratikus rendszere indokolja mint
európai mintára a lottóbevételek 90 százalékának folyósítását a kulturális alap
finanszírozására – amely egyben a válság jele is. Megszilárdítják az NKA támogatását, és
nem szüntetnek meg egyetlen külhoni kulturális intézetet – amelynek programjainak
összehangolására Schiffer János volt főpolgármester-helyettest bízta meg a kulturális
miniszter – olvasható a befejezésben.
Metropol
2009. május 29.
Megszűnik a kulturális járulék
Más módon nem változik az NKA szerkezete, és működése, azon kívül, hogy a kulturális
járulékokat más forrásból – a játékadóból kapja. Ez a kötött támogatási rendszer nem jelent
elvonást a Szerencsejáték Zrt.-től, az NKA finanszírozását kiszámítható módon rendezi –
közli az oktatási és kulturális miniszter bejelentését az ingyenes napilap mai kishíre.
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Népszabadság
2009. június 4.
Hiller sürgeti a döntést
A kultúra területén nem kell tartani újabb pénzelvonástól. Az elrendelt 15 százalékos
pénzügyi zárlat feloldása is várható – jelentette be Hiller István oktatási és kulturális miniszter
egy tegnapi sajtóbeszélgetésen. A miniszter döntött korábban arról, hogy a zárolt összeg
mértékéig az intézmények ne kössenek szerződéseket, mert még nem látszott a megszorító
intézkedések hatása. Mindazonáltal nagy nyomás nehezedik a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) miniszteri keretére (ez a teljes támogatási összeg – az idén várhatóan hétmilliárd forint
– 25 százaléka), miután más források elapadtak. A miniszter sürgeti, hogy a városi közgyűlés
fogadja el végre az európai kulturális főváros programot. – A döntés után 24 órán belül
aláírom a tárca támogatásáról szóló megállapodást, és utaljuk a pénzt – mondta.
Népszabadság
2009. június 5.
Üstbe ment terv
Művészetek Völgye helyett Ördögkatlan Fesztivál
Az idén először elmaradó Művészetek Völgyéért az ötnapos baranyai Ördögkatlan Fesztivál
kárpótolhatja az eddigi fesztivált látogatókat. Bérczesék (Bérczes László főszervező – a szerk.)
a katlanba tavaly belefőztek mesét, színházat, filmet és táncot, megspékelték irodalommal, s
időnként az egésznek alágyújtottak rockkal. – olvasható a nyári programról. Az idei
ördögüstbe – a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs városa meg a résztvevő falvak jóvoltából –
valamivel több színházat „szórhatnak”. Persze, nem az a legnagyobb rizikó az
Ördögkatlanban, hogy valaki fedél nélkül marad egy rafinált dzsessztől meg villányi boroktól
pityókás nyáréjszakán. Hanem, hogy átteszi-e székhelyét Baranyába a jó néhány ezer
gyakorlott falufesztiválozó. Nullszaldós költségvetést ugyanis csak a tízmilliós jegybevétellel
kalkulálva prezentálhat a főszervező Bérczes László, aki egyelőre nem tűnik idegesnek. Végül
is az ördöggel cimborál.
OKM-forrás (www.okm.gov.hu)
2009. június 6.
Stabilizálódik az NKA helyzete 2010-től
A Nemzeti Kulturális Alap bevételét 2010. január 1-jétől az ötös lottó játékadójának 90
százaléka alkotja majd; erről hétfőn döntött a Parlament – jelentette be Hiller István oktatási
és kulturális miniszter Harsányi Lászlóval, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnökével és
Garaczi László íróval közösen tartott sajtótájékoztatón – olvasható a minisztériumi jelentés. A
tárcavezető szerint ez hosszú távon kiszámítható, stabil helyzetet teremt a
kultúrafinanszírozásban. „Ez egy kimondottan progresszív, nagy horderejű döntés, amely
évtizedeken keresztül befolyásolhatja a Nemzeti Kulturális Alap bevételeit" – fogalmazott.
Hiller István azt szorgalmazza, hogy a pluszforrásokból a magyar kultúrát népszerűsítő
programok induljanak. Példaként említette a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése által kidolgozott Márai-programot, amely az olvasáskultúrát és a magyar nyelv
ápolását is népszerűsíti. Ez a program 1 milliárd forinttal indítható el, és évente ugyanekkora
összeget kell ráfordítani. Ugyanakkor hozzátette, hogy az NKA pluszbevételeiből a
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hagyományos kuratóriumok is részesülnek. Kiemelte azt is, hogy a Nemzeti Kulturális Alapot
zárolás vagy elvonás a jövőben sem érinti, sőt a szervezet felépítése, struktúrája sem változik.
„A Nemzeti Kulturális Alap szinte az egyetlen olyan magyar intézmény, amely szakmai,
politikai konszenzuson alapul. Nem egyszerűen stabil, hanem jobb anyagi feltételek közé
helyezni nagyszerű dolog" – vélekedett. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
egyetértett Hiller Istvánnal abban, hogy az ötös lottó játékadójának 90 százaléka stabil
bevételt jelent majd az NKA számára, s a kulturális piacra is jelentős hatást gyakorol.
Garaczi László író nagyon fontos lépésnek tartja a kulturális járulékkör átrendezését. Mint
rámutatott, „kardinális" kérdés, mennyire hatékony a kultúrafinanszírozás. Az íróknál
alapvető jelentősége van annak, mekkora támogatást kapnak – fűzte hozzá.
Az elektronikus oldalon tájékoztatásként kimutatást láthatunk a kulturálisjárulék-bevételek
alakulásáról, felsorolást a járulék összetevőiről, valamint egyéb országok kulturális bevételek
modelljeiről is.
Népszabadság
2009. június 6.
Betű és gravitáció
Megnyílt a 80. Ünnepi Könyvhét
Az ünnepi könyvhéten Lator László költő megnyitójáról tudósít a cikk írója. – Az állami
kulturális mecenatúra fő forrása az ötös lottó lehet egy új törvényjavaslat szerint, és ez bővülő
támogatás a könyvnek, irodalomnak is – hangzott el, valamint olvasható a cikk végén: Lator
derűlátását erősíti: „Érezzük magunk körül a sokszor leírt Gutenberg-galaxis gravitációs
terét".
Magyar Nemzet
2009. július 1.
Megnőhetnek a kulturális alap bevételei
Elfogadta hétfőn az adócsomaggal együtt az Országgyűlés a Nemzeti Kulturális Alapról
(NKA) szóló törvény módosítását is. A döntéssel bizonyossá vált, hogy jövő év elejétől
megszűnik a kulturális járulék, helyette az ötös lottó szerencsejáték játékadójának kilencven
százalékából gazdálkodhat az NKA. Ez az összeg évente várhatóan több mint tízmilliárd
forint, a miniszteri keret ennek a huszonöt százaléka lesz, az NKA működésében nem lesz
változás, bevételei azonban növekedni fognak – ekként foglalható össze Hiller István
kulturális miniszter és Harsányi László, az NKA elnökének tegnapi sajtótájékoztatója – adja
hírül a napilap.
A változással az NKA kuratóriumai több pénzt oszthatnak el, és jövőre elindulhat az
olvasáskultúrát erősíteni kívánó Márai-program is. – Garaczi László író, az NKA
szépirodalmi kuratóriumának tagja arról számolt be, korábban a pénzszűke miatt utasítottak
vissza támogatásra egyébként érdemes pályázatokat.
Hiller István szerint az állam szerepét nem szabad csökkenteni a kultúrafinanszírozásban. A
miniszter és Harsányi László arról is beszélt, hogy a kulturális járulék eltörlése javítja a
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versenyképességet, élénkíti a vállalkozásokat. Csak épp azt nem fűzték hozzá, hogy az áfa
mától huszonöt százalék – írja a lap.
Népszabadság
2009. július 1.
Lottón nyert kultúratámogatás
Nem terheli kulturális járulék januártól a művirágot, a játékfegyvert, a szórakozóhelyi
pénzérmével vagy koronggal működő játékot, az ékszerutánzatot és az evőeszközös ládikót,
és még sok minden mást. Mentesül a film- és videóvetítés, a DVD-lejátszás, a tévékészülék, a
rádió, a könyv, az újság, a szobor, a festmény. Megszűnik a járulék, amelyből amúgy a
Nemzeti Kulturális Alap működött. A független alapként való működtetés célja 1993 óta az
volt, hogy a pályázati rendszer tartson "karnyújtásnyi" távolságot az államtól, azaz ne függjön
a költségvetés pillanatnyi állapotától. Attól nem is függött, sokkal inkább az évi
kulturálisjárulék-mennyiségtől. És ez sem jelentett kisebb bizonytalanságot, hiszen mint
Hiller István miniszter egy tegnapi sajtótájékoztatón említette: a magyar kultúra
legjelentősebb támogatójának bevételei évek óta csökkennek a kulturális fogyasztói szokások
átalakulása miatt. Az elmúlt két-három évben 8-8,5 milliárdból gazdálkodott az NKA, az idén
májusig összesen 3,16 milliárd forint jött össze. Már jó pár éve kérdés: miként lehetne
működését kiszámítható anyagi bázisra építeni. Külföldi modellek nyomán január 1-jétől a
szerencsejátékra számíthat a hazai kulturális élet, történetesen az ötös lottó játékadójának
kilencven százalékára. Ezt utalják majd havonta az alap számlájára. Erre hétfőn az
Országgyűlés is áldását adta (láttunk olyan módosító indítványt is, amely a fent említett
játékadó 100 százalékát javasolta). Ez körülbelül évi 10 milliárd forintot jelent, legalább 1,5
milliárddal többet, mint amiből eddig működtek. A szerencsejátékból származó összegek
eddig az államkincstárba kerültek, a kulturális járulék eltörlése az érintett vállalkozások
terheit fogja csökkenteni – mondta Hiller. Az NKA-nak ezen túlmenően továbbra sem kell
tartania zárolástól, elvonástól, maradványképzéstől, sőt, a szervezet felépítése, struktúrája sem
változik.
Népszabadság
2009. július 6.
Lottóval a kultúráért
– Nagyító –
A szokásos sorozatban az egyhasábon olvashatjuk: a 2010-től a megszűnő kulturális
járulékbevétel helyett az ötös lottó úgynevezett játékadójának 90 százalékából gazdálkodhat a
Nemzeti Kulturális Alap – valamint összehasonlítást kapunk hasonló támogatói feltételekkel
rendelkező országokról, mint pl.: a Nagy-Britanniában 1994 és 2002 között a Nemzeti Lottó
bevételeiből 14 milliárd fontot fordítottak "jó célokra", ebből 2,11 milliárd fontot művészetre
és kultúrára, 2,29 milliárdot műemlékekre. Finnországban a szerencsejáték bevételét régóta
használják kulturális célok finanszírozására: Ennek profitjából a művészetet, a kultúrát, egyes
tudományos kutatásokat, ifjúsági projekteket és a sportot támogatják. Olaszországban a
kulturális politika legfőbb gondja a hatalmas műemléki örökség védelme és bemutatása. Az
állami lottó bevezetése kifejezetten a műemlékekkel kapcsolatos nagy beruházások/felújítások
finanszírozására hivatott. 1996-ban törvény mondta ki, hogy a profit egy részét a nemzet
történelmi és építészeti örökségére kell költeni. Ebből a forrásból újították fel az Uffizit
Firenzében, Pompeji régészeti leleteit és számos híres olasz műemléket.
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http://www.mr1-kossuth.hu
2009. július 16.
Jól járt az SZDSZ-elnök cége a politikus NKA-s kinevezése után
Saját cége mellett más, közpénzekre pályázó vállalkozás sikerében is érdekelt volt Retkes
Attila az elmúlt másfél évben, amikor a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) döntéshozójaként
dolgozott. – írja a Magyar Kossuth Rádió honlapja. Az SZDSZ elnöke abban az évben
pályázott legeredményesebben a NKA-nál, amikor bekerült az Alap zeneművészetre szánt
támogatásait elosztó testületbe. Retkes Attila szerint a cégének juttatott pályázati pénzek
összege független NKA-s tevékenységétől, minden esetben betartotta a szabályokat. Az őt
korábban korrupció gyanújába keverő bloggert várhatóan bepereli. Eddig nem tért ki rá, de
Retkes Attila az általa vezetett vállalkozáson kívül egyéb társaság NKA-s pályázatában is
érintett volt, mialatt, 2008 januárja és 2009 júliusa között, az Alap döntéshozójaként
dolgozott. Retkes Attila elmondta még, hogy pártelnökké választásakor lemondott az NKA
szakmai kollégiumában betöltött posztjáról, a cége által nyert pénzeket pedig minden esetben
szabályosan kapták, és szabályosan költötték el, abból egyetlen fillér sem gazdagította.
Az NKA elnöke hivatalos közlést jelentett meg, miszerint a Retkes Attila ideiglenes
kollégium tagja volt 2005-2006-ban, az említett cég pályázatait a zenei kollégiumhoz, illetve
a miniszteri kerethez adta be. 2009-ben egyáltalán nem adott be pályázatot, a Gramofon című
folyóirat 47 530 000 Ft támogatásban részesült, meg sem közelíti az említett 145 millió
forintos összeget.
Retkes Attila az index.hu portálnak nyilatkozva hozzátette, 2008. január elseje óta tagja az
NKA Zenei Szakmai Kollégiumának, amelyről 2009. július 12-i hatállyal lemondott SZDSZelnökké választása miatt. Az NKA hatályos jogszabályai értelmében nem vett részt az érintett
szervezetek pályázatainak elbírálásánál, amelyet az NKA-honlapon csillaggal jelöltek.
Népszabadság
2009. július 13–26.
Kulturális értékteremtők I.–VI.
– Nagyító –
A szokványos egyhasábos hírek sorozatban ezúttal a mérések, a kutatások kulturális célok
tekintetében a TÁRKI, a KSH adatait, felméréseit olvashatják különböző megközelítésekben.
Krónika
2009. július 28.
Elnök, kettős szerepben
A Nemzeti Kulturális Alap elnöke, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója
A fővárosi Páva utcai Holokauszt Emlékközpont csodálatos, elmélyedésre, történelmi
kérdésekre és feleletek keresésére inspiráló épületében találkoztunk dr. Harsányi Lászlóval –
evvel a bevezetővel kezdődik az interjú – Az NKA elnökeként és a Holokauszt Emlékközpont
ügyvezető igazgatójaként hogyan képes egyensúlyt tartani kettős megbízatása között? –
Megosztom a napjaimat a két intézmény között. Hivatalosan egyelőre év végéig vagyok az
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NKA elnöke, de ha Hiller István miniszter úr meghosszabbítja kinevezésemet, örömmel
vállalom a megbízást a 2010-es választásokig. Akkor befejezhetném, amit elkezdtem, jelesül
a 2010/2011-es évek tartalmi előkészítését, és a Márai-program beindítását, amely az NKA
létezése óta az alap legnagyobb vállalkozása. A lényege, hogy az NKA évente egymilliárd
forint értékű könyvet – köztük újakat és egy-két éve megjelenteket – vásárol a kiadóktól a
hazai könyvtárak számára. Egyértelműen pozitívan értékeli, hogy az NKA az eddigi kulturális
járulék helyett jövő évtől az ötös lottóból befolyó játékadó kilencven százalékát kapja meg
bevételként, amelynek járulékbevétele nyolcmilliárd forint körül alakult – mondta el az elnök.
A Holokauszt Emlékközpont célkitűzéseire felelve elhangzott, hogy „lehetőséget szeretnénk
biztosítani a történészeknek arra, hogy másban is tudjanak gondolkodni, mint a holokauszt
két-három évében. Az ilyen másfajta gondolkodás jegyében jövőre a numerus clausus
kilencvenedik évfordulójára sorozatot tervezünk a húszas évekről Forradalmak után, válság
előtt címmel, a Száműzött művészet rendezvénysorozat keretében pedig olyan alkotókat,
fotóművészeket, zenészeket szeretnénk bemutatni, akiket a zsidótörvények elüldöztek az
országból, illetve akik a holokauszt áldozataivá lettek, így életművüket alig ismerjük. Az a
célunk, hogy az ő munkásságukat is a magyar kultúra részeivé tegyük. Nem szentségtörés, ha
a zsinagóga falai között cigányzene, klezmer vagy éppen foxtrott dallamok csendülnek fel. A
holokauszt nem könnyen megemészthető történelmi tény – beszélni kell róla! – fejeződik be a
beszélgetés.
Népszabadság
2009. augusztus 3.
Fesztiválok nyara
– Nagyító –
A hazai kulturális élet viszonylag újszerű, ugyanakkor nagy tömegeket és sok helyszínt elérő
kínálatát jelentik a különböző fesztiválok. A következő hetekben – az NKA megbízásából a
Tárki Zrt. és a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. által 2008-ban végzett elemzések
alapján – a fesztiválok világában kalandozunk – tudósít az írás. Mára a „fesztivál" az intenzív
élményt és kötetlen kikapcsolódást nyújtó rendezvények szinonimájává vált, holott sokáig
csupán a művészeti fesztiválok számítottak „igazi" fesztiválnak. Napjainkra azonban a
művészeti fesztiválok mellett, a fogyasztói világ ízlését tükröző rendezvények is bekerültek
ebbe a körbe és világszerte elterjedtek. Sőt a huszonegyedik században a fesztiválok a
legpiacképesebb kulturális "áruk" közé tartoznak, erről a grafikon alapján a fesztiválok
tematikus csoportosítását is láthatjuk.
Népszabadság
2009. augusztus 10.
A fesztiválok két oldala
– Nagyító –
A „Fesztiválok megoszlása a szervezők jogi formája alapján” c. táblázatos statisztika mellett,
a fesztiválpiac költségvetéseit, szervezők milyenségét, és fesztiváltípusok összefüggéseinek
elemzéséről ad tájékoztatást a cikk.
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Népszabadság
2009. augusztus 10.
A fesztiválok két oldala
– Nagyító –
Ebben a részben – a sorozatot – folytatva, „A fesztiválok közönségének iskolai végzettsége”
táblázat alapján, a magyarországi fesztiválok felsorolásával adja meg a Tárki Zrt. és a
Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. általi a felmérés eredményét. Ennek alapján a
fesztiválokat képzetlenek alig, ill. a közép-, felsőfokú végzettségűek látogatják, és a
külföldiek átlagkora magasabb ugyanilyen végzettséggel.
Népszabadság
2009. augusztus 24.
Fesztiválkassza
– Nagyító –
A rövid írás így kezdődik: A következőkben a finanszírozókról szólunk, az NKA
megbízásából történő kutatás szerint a megkérdezett fesztiválok költségvetésének közel 35
százalékát fedezte saját bevétel, amely elsősorban jegyértékesítés, bérleti díj révén képződik.
A statisztikai kimutatástábla „Fesztiválforrás” című grafikonja szerint a források és ezek
költségvetésen belüli aránya látható.
Népszabadság
2009. augusztus 5.
Fantomkönyv, ne keresd!*
Mindössze két példány készült egy állami támogatással kiadott kötetből
Ivánfi Jenő szenvedélyévé vált a zsáktelepülések kutatása. Járta, fényképezte a dombok között
megbújó falvakat, beszélgetett a helybeliekkel, Borsod 72 zsákfalva közül 52 térképezett föl,
és könyvbe szervezte az anyagot – olvashatjuk a lapban.
A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó igazgatója, Biernaczky Szilárd vállalkozott a
megjelentetésre, ennek alapján a kiadó pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA):
kétmillió forint támogatást kért a Borsodi zsákfalvak című kötet megjelentetéséhez.
Kalkulációja szerint ezer példányra tervezett kiadás. A könyv nem készült el, a szerkesztő a
honorárium kifizetésének elmaradása, és a kiadó elérhetetlensége miatt az Nemzeti Kulturális
Alapnak panaszt küldött, ahol tájékoztatták – már elszámolták a támogatást kiadóval. Az
NKA támogatási rendszere pedig lehetővé tesz ilyen csalásokat, és a kiadó csak elektronikus
formában jelentette meg (nyomtatásban 2 pld.) a könyvet, és az állami támogatást egyéb
lyukak betömésére használta fel. A megkérdezett hasonló kiadók véleményei leszögezték:
erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy a kiadó megtévessze a mecénás szervezetet, „lenyúlja" a
támogatást. A mecénás szervezetnél lapunk munkatársa megnézte a nyilvános pályázati
dossziét. Kiderült, a könyv megjelentetéséről a Mundus már elszámolt. Mellékelt egy jó
minőségű, habár digitális példányt is. Az NKA elfogadta az elszámolást – és megtudta a
szerző panaszlevelére már elrendelték a rendkívüli vizsgálatot. Perlik Pál igazgató elmondta,
nincs erejük, pénzük valamennyi pályázat teljesítményellenőrzésére, szúrópróbaszerűen
vizsgálódnak. Évente 5-6 ezer pályázót támogatnak, havonta 4-5 problémás eset fordul elő. A
Munduséhoz hasonlóval még nem találkoztak. Ha a kiadó megtévesztette a támogatót, egy
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időre kizárhatják, és visszakövetelhetik tőle a pénzt – tájékoztat a botrányos hírről a lap
munkatársa.
*(Lásd lenn: „Értékvesztők” címnél – Kultúra c. folyóirat)
Népszabadság
2009. szeptember 10.
Indul a táncházi szezon
A lap a táncházi évad kapcsán – amelyet a Petőfi Csarnokban 20. alkalommal nyitnak be –
említi, hogy a táncházak finanszírozása sohasem volt könnyű: estéről estére soktagú
zenekarok, tánctanárok gázsiját kell kigazdálkodni, a belépőkért viszont legfeljebb 800-1000
forintot kérhetnek. Ezért volt mindig is nagyon fontos szerepe annak az összegnek, amelyet az
Nemzeti Kulturális Alap, illetve néhány éve a szaktárca Tengertánc nevű pályázatain
nyerhettek el a rendezők. Idén ez utóbbiból 13 millió forintot osztottak szét, különös
tekintettel az olyan programokra, amelyek keretében a táncház a kistelepülésekre jut el. Berán
István, a Táncház Egyesület egyik ügyvezetője szerint idén összesen körülbelül húszmillió
forintot kapott a terület. Ez nagyjából megfelel az elmúlt években szétosztott támogatások
összegének, amelyre azonban egyre többen pályáznak.
Népszabadság
2009. szeptember 14.
Vágatlanul a filmiparról I.–II.
– Nagyító –
A kétrészes sorozat ezen a napon a filmiparról a magyarországi filmfinanszírozásról,
filmgyártásról, a nyilvántartásokról, valamint mozik világáról szól. A látogatószám
csökkenését, illetve növekedését az emelkedő filmvetítési kínálattal veti össze elemzésként –
évekre bontva.
Magyar Nemzet
2009. szeptember 16.
A CineFest tényleg felnőtté válik
Zajlik a nemzetközi filmfesztivál – Vasárnap a borsodi megyeszékhelyre látogatott Kevin
Macdonald
A miskolci CineFest nemzetközi filmfesztiválra több tucat országból érkeztek versenyfilmek
és alkotók – olvasható a napilap cikkében. A mustra vendége volt Kevin Macdonald világhírű
rendező. A CineFest a felnőttkor küszöbén van, a finanszírozásról, szervezésről Bíró Tibor
fesztiváligazgató beszélt a Magyar Nemzetnek. Aki a kérdésre válaszolva elmondja, az idén
két fontos pályázatot már ki sem írtak a gazdasági válság miatt, ezek korábban hatmillióval
járultak hozzá a fesztiválhoz – ezt az összeget pótolja most a Media-program. A Nemzeti
Kulturális Alap és a Magyar Mozgókép Közalapítvány ugyan a fesztivál két fő támogatója, a
hét-hét milliós támogatás viszont évről évre változatlan. Így persze nehéz évről évre ugyanazt
a színvonalat biztosítani, a CineFestnek azonban sikerül – fejeződik be a nyilatkozat.
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Kultúra
2009. szeptember 23.
Értékvesztők*
Fentebb olvasható Fantomkönyv, ne keresd!* (Népszabadság) című cikk nyomán folytatódó
anomália új fejezethez érkezett. A folyóirat tájékoztat: az NKA szerződésszegésért és
etikátlan magatartásért kizárta a Mundus könyvkiadót a pályázati lehetőségek közül.
Mint ismeretes, a csalódott szerző, miután művét hiába kereste a könyvesboltok polcain,
nemrég panaszt küldött az NKA-nak, ahol haladéktalanul meg is kezdték a vizsgálatot az
eltűnt kétmillió forint miatt. Úgy tűnik azonban, hogy ez az ügy csak csepp a tengerben.
Perlik Pál, az NKA Igazgatóságának vezetője szerint ugyanis előfordult már más pályázók
esetében is hasonló magatartás; ilyenkor minden alkalommal szankcionáltak és kamatostul
visszakövetelték az összeget. Ugyanakkor az igazgató elismerte, nincs erejük, pénzük
valamennyi pályázat helyszíni teljesítmény-ellenőrzésére, szúrópróbaszerűen vizsgálódnak,
ugyanis a működési költségek csökkentik a pályáztatási célra fordítható összeget. Évente 5-6
ezer pályázót támogatnak, ilyen típusú problémával azonban csak elvétve találkoznak. A
Mundus ügyében is folyik már a szakmai ellenőrzés.
– A kiadó büntetése a jelen jogszabályok szerint az lesz, hogy öt évig nem indulhat a NKA
által kiírt pályázatokon. Emellett természetesen a pénzt is kötelesek kamatostól visszafizetni
az államnak – világítja meg a várható következményeket Perlik Pál. – Érthetetlen ugyanakkor,
hogy az eddig mindig igényes kiadói munkát végző Mundus miért nem kért hat hónapos
határidő-módosítást, amire lett volna lehetősége. Ha ezt az időkeretet is túllépték volna, még
mindig dönthetett volna a kuratórium a kiadvány sorsáról.
Népszabadság
2009. szeptember 28.,– október 5., 19.
A zene az kell! I.–II.–III.-IV.
– Nagyító –
A sorozat ebben a számban a hangversenyekkel, rendezőivel, a rendezvények jellegével, és a
kivitelezések szervezésével foglakozó kutatás eredményét közli, a zenei műfajok bontásában.
A második (októberi) részben további közönséget motiváló tényezőkről kérdezték a nézőket,
és a szervezőket, amelyből kiderül, hogy a programok jellegétől (és reklámjától), az
előadóktól, valamint helyszínétől függ a látogatók összetétele. A következő részekben a
finanszírozás, és a rendezvények összeállítása az elemzés szempontja.
Népszabadság
2009. szeptember 30.
Mindenki másként költené el a könyves lottópénzt
A szakmai erőcsoportok máris vitatják a Márai-programot
Egymilliárd forinttal bővítené a hazai könyvtámogatást a Nemzeti Kulturális Alap, ha a
parlament jóváhagyja többletfinanszírozását a lottópénzből. Jól járnak a kiadók, a könyvtárak,
a szerzők és az olvasók egyaránt, csak az nem világos még, ki mennyire. További kérdés,
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hogy már kiadott könyvek legyenek megrendelhetők vagy a jövőben megjelenők is, és
készüljön-e könyvlista vagy legyen szabad a választás a könyvpiac több ezer címe közül.
A Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) Harsányi László, a mecénás szervezetet vezető
bizottság elnöke úgy véli, akkor is megszabhatják a műfajokat – akár százalékos arányban –,
ha az érintett szakmák többsége a szabad könyvrendelés mellett dönt. Harsányi szerint
legkésőbb január elején ki kell írni a pályázatot, hogy a jövő év első felében elvégezhessék a
program első próbáját. Az NKA-elnök csupán a lebonyolítást végző szervezetet pályáztatná
meg, a könyvtárakat nem, mert több száz új pályázat elbírálása túlzott munkaterhet róna a
szervezetre. A legkedvezőbb ajánlatot tevő gesztorszervezet gyűjtené össze a könyvtári
igényeket és szállítaná ki a könyveket. Ahhoz, hogy az NKA bizottsága minden érintett
szakma véleményének ismeretében dönthessen októberben a lebonyolítás szabályairól, kész
tervezet kér a legjobb ajánlatot adó gesztorszervezet gyűjtőmunkájáról, aki a könyvtári
igényeket és a szállítást bonyolítja majd.
Népszabadság
2009. október 13.
Változik az irodalmi mecenatúra
Jövőre már nem egy, hanem három évre előre ítélnek támogatást a legjelentősebb irodalmi
folyóiratoknak. A 2010-től belépő Márai-könyvesprogramról viszont még zajlik a vita – tudta
meg kedden a cikkíró a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA). A mecénás szervezet
szépirodalmi kollégiumának tájékoztatóján Füzi László irodalomtörténész, a grémium elnöke
bejelentette: döntésük szerint jövőre „műhelytámogatást" vezetnek be, kiemelnek tizenegyet a
mecenatúrára legérdemesebb irodalmi folyóiratok közül, és azoknak három évre ítélnek oda
támogatást. A kiválasztott orgánumok: Alföld (Debrecen), Bárka (Békéscsaba), Forrás
(Kecskemét), Jelenkor (Pécs), Műhely (Győr), Műút (Miskolc), Tiszatáj (Szeged) – továbbá
négy fővárosi lap: Holmi, Kortárs, Magyar Napló és Szépirodalmi Figyelő Füzi László
megjegyezte, a részletekről egyelőre még folynak az egyeztetések, viták a programot javasló
kiadói egyesülés, a könyvtáros szakma és az írók képviselői között. A kollégiumi elnök
szerint a program, amely a kiadók legértékesebb könyveit a könyvtárakhoz juttatná el, érinti
majd az NKA eddigi könyvtámogatási rendszerét, de azt sem szabad teljesen megszüntetni.
Annál is kevésbé – mint azt a grémium egyik tagja, Szentmártoni János megjegyezte –, mert
félő, a kortárs szépirodalom mintegy 70 százalékát megjelentető kis- és közepes kiadók
érdekei nem érvényesülnek kellő súllyal. Lapunk úgy értesült, legkésőbb november elején
dönt a Márai-programról az NKA-t irányító bizottság – idézi a szerző.
Népszabadság
2009. október 26.
2009. november 2.
2009. november 9.
Zene nélkül mit érek én? I.–II.–III.
A sorozat mindhárom része a Nemzeti Kulturális Alap megbízásából a Szonda Ipsos Média-,
Vélemény- és Piackutató Intézet 2005 és 2008 között folyamatosan végzett zenei kutatásokat
a magyar hivatásos és nem hivatásos zenészek, a felsőoktatásban zenei szakon tanulók és a

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

221 / 225

pályaelhagyók körében. A felmérés eredménye a különböző zenei műfajok kedveltsége a
zeneművészek körében.
A második részben a kérdőíves adatfelvétel eredményeire hivatkozva ezen a héten azt
vizsgáljuk, hogy a zenészek, a zenét tanulók és a pályaelhagyók véleménye szerint milyen
forrásokból számíthatnak a zenészek támogatásra. A táblázatos kimutatás megjelöli a
forrásokat százalékos arányban.
A harmadik részben a zenészek a saját pályájukkal kapcsolatos véleményét veszi górcső alá, a
szakmával kapcsolatos tényezők, és az érvényesülés feltételeit, a perspektívákat a jövőre
nézve. „Mi szükséges a zenei pályán való érvényesüléshez?” – statisztikai rajz megmutatja,
melyek a legfontosabb feltételek: a kapcsolatok, a tehetség, a szorgalom, képzettség,
szerencse, ismertség, reklám, és a személyiségi tényezők.
Magyar Nemzet
2009. november 16.
Újabb furcsa delegálás az NKA-nál
A művészeti szervezetek újra távollétükkel tiltakoztak a demokráciával való játszadozás ellen
Az NKA elnöke gúnyt akar űzni a kortárs magyar művészetet képviselő szervezetekből –
nyilatkoznak az érintettek annak az ügynek a kapcsán, amely a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma új tagjainak a kinevezéséhez kötődik. A
művészek úgy érzik, a demokráciával játszadoznak azok, akik azt szeretnék, hogy a
szervezetek asszisztálásukkal hagyják jóvá az új tagok miniszteri kinevezését. – kezdődik a
napilap írása. Az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumában 2009. december 31-i
dátummal két művészettörténész megbízatása jár le. Mivel a törvény szerint a kollégium
tagjainak a felét a kulturális miniszter nevezi ki, annak az eset kapcsán szólítják meg a
szakmai testületeket véleményükről, hogy a miniszter nem élt ezzel a jogával, és Bán András
levelével indult a delegálás.
A kortárs művészet egyes ágait, műfajait képviselő csoportosulás vezetői úgy döntöttek, hogy
a delegálási eljárás legitimizálásában nem kívánnak részt venni. Annál is kevésbé, mert
továbbra sem értik, hogy mi motiválta egy évvel ezelőtt Harsányi Lászlót, az NKA elnökét,
hogy a Képzőművészeti Szakmai Kollégium tisztújítási folyamata koordinálásának feladatát
egy szó indokolás és köszönet nélkül elvegye a feladatot addig panasz nélkül ellátó Magyar
Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetségétől és a párizsi székhelyű és
bejegyzésű nemzetközi szervezet, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar
Tagozatnak (AICA Section Hungary) adja. Ennek alapszabályából az is kiderül, hogy nem a
magyar tagozat az AICA-tag, mint szervezet, hanem a tagjai egyénileg, akik azután a magyar
tagozatot létrehozták és a bíróságon bejegyeztették.
Így történt meg, hogy pénteken délután a meghívott majdnem húsz szervezet közül csupán
négy vett részt a „delegálásban”. A „vendéglátó” AICA magyar tagozatán kívül a Fiatal
Képzőművészek Stúdiója Egyesület, a pécsi Közelítés Egyesület és restaurátorok szakmai
egyesülete. Maga a levélíró, Bán András nem volt ott az összejövetelen – ennek a gesztusnak
az okát firtatva az előzmények után akár még azt is gondolhatják a méltatlan eljárás ellen
távollétükkel tiltakozó művészeti egyesületek tagjai, hogy az „érintett” azért nem volt jelen,
mert a kortárs magyar művészet igen vékony szeletét képviselő jelenlévők éppen az ő
személyét ajánlották első helyen kinevezésre a miniszter figyelmébe.
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Népszabadság
2009. november
Neked írom a dalt I.–II.–III.–IV.–V.
– Nagyító –
A Nemzeti Kulturális Alap megbízásából a Szonda Ipsos 2005 és 2008 között folyamatosan
végzett zenei kutatásokat, így a hazai lakosság zenehallgatásáról és a zenével kapcsolatos
ismereteiről is készült adatfelvétel. A kutatás készítői úgy találták, hogy a felnőtt magyar
lakosság elsősorban a hagyományos elektronikus médiumokon keresztül találkozik zenével.
Az első részben a zenei irányzatok kedveltségéről, a második részben a zenei rendezvények
látogatásának gyakoriságáról,
A sorozat harmadik fejezete a programválasztás tényezőiről, míg a negyedik ilyen irányú
felmérés a mindenféle zenei kiadványokra fordított kiadásokról, az ötödik részben a zenével
aktív kapcsolatba került megkérdezettek foglakozás szerinti megosztásáról tájékoztat a lap
elemző írása.
Népszabadság
2009. november 24.
Márai-program, de csak komolyan
Jövőre egymilliárd forint állami támogatással bővül a hazai, idén eddig recessziót mutató
könyvpiac – jelentették be tegnap a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA), miután a szervezetet
irányító főbizottság döntött az úgynevezett Márai-program beindításáról. Harsányi László, a
testület elnöke hangsúlyozta, a hazai könyvkultúra majd' minden szereplője nyer az évente
ismétlődő programmal. A hazai könyvtári hálózat jelenleg mintegy hatmilliárd forintot költ
dokumentumok beszerzésére, ebből több mint hárommilliárd megy el könyvekre. Ez azt
jelenti – ha az összeg valóban nem csökken –, hogy a Márai-program révén évente
harmadával növekedhet a látogatókra költött összeg, ennyivel több könyv lesz a
bibliotékákban. Az új mecenatúra a kortárs magyar szépirodalmat, ismeretterjesztőtudományos és szakkönyveket, gyerek- és ifjúsági műveket részesíti előnyben. Népszerű
szórakoztató könyveket, lektűröket és tankönyveket nem fognak fölvenni a listára. Hatszáz
nyilvános könyvtár rendelhet ezer friss könyv közül a Márai-program révén évente. Januárban
pályáztatják meg először a kiadókat, és az elképzelések szerint a jövő évi Könyvhét előtt már
kölcsönözni lehet a talán egymilliárdnál valójában nagyobb értékű, új könyvállományt.
Magyar Demokrata
2009. december 16.
Elvonási tünetek
A hetilap részletes tájékoztató cikkében a táncművészet támogatásai körül kialakult
anomáliákról, lehetséges megoldások keresésével foglakozik, több szakmabeli véleményét
megkérdezve.
Míg nemrégiben neves táncművészek tiltakoztak a szakmát sújtó költségvetési megszorítások
ellen, addig a kultusztárca szerint milliókkal több jut a területre. Közben az előadó-művészeti
törvény anomáliái s a táncosok állandósult egzisztenciális gondjai megoldatlanul maradtak. A
táncművészet lassú kivéreztetését jelenti ugyanis a táncszakmának juttatott, meglehetősen
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lefaragott jövő évi támogatás. Valóban jelent meg pluszpénz a rendszer egy részében, ám
ebből az állami finanszírozású együttesek semmilyen pozitívumot nem tapasztalhatnak. Ha az
egyik oldalon pénzt adnak, a másik oldalon pedig ugyanakkora megvonással sújtják, még nem
jut több támogatás e területre – mondja Mihályi Gábor, a Magyar Táncművészek
Szövetségének elnöke, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Az állami
fenntartású műhelyekre ráadásul nem vonatkozik az előadó-művészeti törvény, ők a
plusztámogatásból nem éreznek semmit. De nemcsak a Magyar Állami Népi Együttes ragadt
kívül az új törvény hatáskörén, hanem olyan táncműhelyek is, mint a Magyar Nemzeti Balett,
a Honvéd Együttes, a Duna Művészegyüttes vagy a Nemzeti Táncszínház: a tárca számukra
pályázati lehetőségként a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) forrásait ajánlotta. Az NKA-nál
viszont a néhány fős társulatokkal vagyunk kénytelenek versenyezni. Az Állami Népi
Együttes egy bemutatójához 18 pár táncosával innen legfeljebb 2,5 millió forintot kap, a
háromfős társulatok pedig nyolcszázezret-egymilliót.
Magyar Nemzet
2009. december 16.
Hiller Istvánt szembesítették a valósággal
Győzelmi jelentésre készült Hiller István oktatási és kulturális miniszter éves meghallgatásán
az Országgyűlés kulturális bizottsága előtt. A bizottság fideszes alelnöke, Halász János
azonban több kulturális intézmény, szervezet levelét olvasta fel, hogy a tárcavezetőt
szembesítse tevékenységével. – olvasható a beszámolóról a tudósítás.
Hiller István korábbi éves meghallgatásaihoz képest röviden, mintegy húsz percben vezette
fel, milyen szempontok alapján mutathatja be a minisztérium ez évi munkáját a parlamenti
bizottságnak, illetve a kultúrát, a kultúrpolitikát hányféleképpen lehet definiálni.
Bevezetőjében említette a szűkülő feltételrendszert. A kulturális miniszter szerint uniós
pénzből, mintegy félezer kistelepülés művelődési háza fog megújulni 2013-ra, és
eredményként értékelte, hogy az előadó-művészeti törvény által biztosított
adókedvezményeket Brüsszel jóváhagyta. Sikerként értékelte a Capa-gyűjtemény
megvásárlását, a New York-i és washingtoni magyar évadot, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) új finanszírozási rendszerét, míg az Új Erkel Színház projektről úgy nyilatkozott, a
beruházói pályázatot még a jövő év elején kiírják. – A legjobbakat választottam – nyilatkozta
Hiller István arról, hogy több mint tíz kulturális intézmény élére új vezetőket nevezett ki.
Halász János kifogásolta: – A minisztériumi intézkedések személyi és pénzügyi szempontból
is ellehetetlenítik a kulturális intézményeket,
Népszabadság
2009. december 17.
Nincs még új elnöke az NKA-nak
Időzavarba került a miniszter a kinevezésnél
Két hét van hátra az évből, de még nem lehet tudni, ki lesz januártól az utódja Harsányi
Lászlónak a Nemzeti Kulturális Alap elnöki székében. – ezzel kezdődik a lap mai tudósítása.
– A megbízatás lejár, az utódot azonban mindmáig nem nevezte meg Hiller István oktatási és
kulturális miniszter. Nem kizárt, hogy a tárcavezető – arra való tekintettel, hogy ez a kormány
már csak néhány hónapig van hivatalban – rövid időre meghosszabbítja a mandátumot.
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Harsányi az idén szabályos pályázattal a Holokauszt Emlékközpont igazgatója is lett, és nem
szerencsés a kettős feladatkör.
Népszabadság
2009. december 18.
Versenyfutás a kultúráért
– Nagyító –
Az utóbbi húsz évben, az ország életében lezajlott folyamatok, az új, piaci szabályok
felkészületlenül érték a kultúra szereplőit. Az alkotók és az őket segítő/foglalkoztató
intézmények immáron nem „csak” az államnak, hanem a kereslet-kínálat szabályainak is
kiszolgáltatottjaivá váltak. E napi kishírből ez derül ki, amely vizsgálatait a Nemzeti
Kulturális Alap megbízásából 2008 végén, a Tárki Zrt. és a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató
Intézet Zrt. munkatársai – a Magyarország kulturális állapota című kutatás keretében – a
kulturális intézmények vezetőivel folytatott, kérdőíves megkérdezéssel.
A táblázatban látható diagram a kulturális intézmények versenyének fő területeinek bevételi
forrás jellemzését, és százalékos elosztását mutatja.
Magyar Nemzet
2009. december 19.
Idézetek a miniszter meghallgatásából
Előadó-művészeti törvény, a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásának átalakítása, a
kulturális járulék eltörlése, uniós forrásból harmincmilliárd kistelepülések művelődési
házainak felújítására – leginkább ezek voltak Hiller István beszámolójának súlypontjai keddi
meghallgatásán – írja a mai lap számában. A meghallgatáson bírálat érte a minisztert amiatt
is, hogy több mint tíz kiemelt kulturális intézmény élére nevezett ki régi-új vezetőt, fél évvel a
választások előtt. Elhangzott: más intézménynél, mint például a Nemzeti Kulturális Alapnál
(NKA) is lejárt a vezető megbízatása, ám ez esetben, úgy látszik, megjött a miniszter úr
demokratikus jóérzéke – fogalmazott Halász. Tegnap Hiller István 2010. december 31-ig
hosszabbította meg Harsányi László, az NKA jelenlegi elnöki mandátumát. Harsányi 2009
áprilisa óta a Holokauszt-emlékközpont ügyvezető igazgatója is.
Népszabadság
2009. december 18.
Vétó a Márai-programra
A miniszternél tett panaszt az egyesülés
Az alábbi bevezetővel indul a mai lap híre: Éles konfliktus támadt a januártól bevezetendő
könyves Márai-program körül. Olyan éles, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése azt kéri a szakminisztertől, állítsa le a programot, mert szerinte eltér az eredeti
céloktól. Levélben fordult Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez Zentai Péter László,
az MKKE igazgatója, és kéri, a tárcavezető vétózza meg a Nemzeti Kulturális Alapnak
(NKA) az évi egymilliárdos könyvtámogatást jelentő Márai-programmal kapcsolatos
döntését, illetve állítsa le magát a programot. Az NKA-bizottság úgy határozott ugyanis, hogy
a program megvalósítása során minden lényeges döntést a mecénás szervezet könyvtári
kollégiuma hozhat meg – a szerzők, kiadók képviselőit mellőzik, a könyvtárak közvetlenül
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pályázhatnának az NKA-hoz a program keretében. Az elnyert pénzből maguk vásárolnák meg
azokat a könyveket, amelyek egy, a kiadók utóbbi három évben megjelentetett műveiből
összeállított, ezer címet tartalmazó „Márai-listán” szerepelnek. (A lista összeállításában sem
vehetnének részt a szerzők és a kiadók.) – Kezdettől azt mondtuk, hogy a Márai-program
egymilliárdos támogatása nem helyettesítheti a könyvtárak eddigi könyvbeszerzési keretét,
amelyet a fenntartótól kapnak – hangsúlyozza Zentai. A miniszter egyelőre tanulmányozza a
helyzetet, mindenesetre úgy tudjuk, nincs is jogosítványa, hogy az autonóm NKA-bizottság
ilyen jellegű döntéseibe beavatkozzon.
A cikk végén a „Harsányi egy évet hosszabbít” alcímmel tájékoztatja a lap az olvasókat a
miniszter döntéséről, miszerint meghosszabbította a az NKA-elnök kinevezését 2010
december 31-ig, Harsányi László elmondta, jövőre fő feladatának tekinti a Márai-program
beindítását, a már eltervezett múzeumi-színházi programok sikeres menedzselését. Fontosnak
tartja az NKA rendben történő átadását a választások után hivatalba lépő új kormányzatnak.
Magyar Nemzet
2009. december 19.
Vétó indulás előtt
Ki és hogyan költse el a Márai-program évi egymilliárdját?
Zentai Péter, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke (MKKE)
levelében arra kéri Hiller István kulturális minisztert, hogy vétózza meg, ne engedje a
legutóbbi döntéseknek megfelelően megvalósulni a Márai-programot, amelynek kidolgozója
és egyik fő szorgalmazója éppen az MKKE volt az elmúlt három évben – írja mai lap.
Zentaiék úgy gondolták – folytatódik az írás –, mint a magyar könyvkiadók képviselőinek és
mint a program kidolgozóinak, nekik is és az írószervezetek képviselőinek is ott a helyük a
címeket kiválasztó bizottságban, s kell, hogy abba is beleszólásuk legyen, miképpen
bonyolódik le a támogatási összeg elosztása, ne fordulhasson elő, hogy a könyvekre fordítható
éves keretösszeg úgy kerülhessen a könyvtárakhoz, hogy ne lehessen ellenőrizni, mire
költötték, s végül az önkormányzatoktól elvont összegek nyomán támadt lyukak tömködésére
használják az eredeti célok helyett. November végén azonban Harsányi László, a Máraiprogramot megvalósító Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke úgy nyilatkozott, hogy a
bizottságban három NKA-s szakkollégium (szépirodalmi, könyvtári, ismeretterjesztőtudományos) tagjai szerepelnek majd, az NKA elnöke a levél kapcsán lapunknak elmondta,
hogy Zentaiék félreértékelik saját szerepüket a Márai-program kapcsán, hiszen három éve
csak egy tervezetet nyújtottak be, a továbbiakat már az NKA dolgozta ki. A Márai-program
bizottságában külső szervezet részt sem vehet, csak olyasvalaki, aki az NKA
szakkollégiumának a tagja. Tanácsadóként azonban továbbra is számítanak az előkészítésben
is részt vállalt írószervezetekre és az MKKE-re is.
A pénzek elosztása, a könyvek vásárlása kapcsán Harsányi azt hangsúlyozta, hogy két verziót
dolgoztatott ki: az egyik szerint a könyvtárak kapnák a megítélt összeget, amelyet az ezer
könyvből kiválasztott példányok megvételére fordíthatnak, amit ellenőriznek is, vagy pedig
nyílt pályázaton kiválasztott bonyolító intézi a listáról történő vásárlásokat, s fizeti ki a
könyvkiadókat.
Hiller István kulturális miniszter a lap megkeresésére közölte: januárban egyeztetni kíván a
felek között.
***

