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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
rendelkező 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 6.§ h) pontja alapján a Bizottság elvi,
irányító és koordináló jogkörében eljárva fogadja el az Alap beszámolóját és
költségvetését.
 A Bizottság elnöke a Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendjének 3.1.2. pontja szerint a
végzett munkáról a miniszternek évente legalább egy alkalommal beszámol. A
miniszter ezen felül a Bizottság elnökét bármikor beszámoltathatja. A Bizottság, a
szakmai kollégiumok és az Igazgatóság által összeállított éves szöveges beszámoló
miniszter által történő elfogadása (aláírása) megfelel e beszámolási kötelezettségnek.
 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
rendelkező 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 15.§ (2) bekezdésének i) pontja alapján a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága feladata az Alap beszámolójának és
költségvetésének közzététele.

A BIZOTTSÁG SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
 A Bizottság elnöke
o 2010. július 31-ig: Dr. Harsányi László
o 2010. augusztus 1-jétől: Jankovics Marcell
 A Bizottság tagjai 2010-ben:
o Fitz Péter, a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár igazgatója
o Gács Anna, irodalomkritikus, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási
Intézetének egyetemi oktatója
o Hegedűs D. Géza, a Vígszínház színművésze
o Kiss János, a Győri Balett igazgatója
o Koncz Erika, a BÁV Zrt. kommunikációs és ügyfélkapcsolati vezetője
o Kozma Károly, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének főtitkára
o Meggyesi Tamás, okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági
szakmérnök, professzor emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára
o Nagy Bálint, a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja
o Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei
Könyvtár igazgatója
o Rózsa Edit, az EUROCOM Kommunikációs Kft. ügyvezetője
 A Bizottság titkára
o 2010. július 31-ig: Serly Piroska
o 2010. augusztus 1-jétől: Vizkeleti Andrea
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BEVEZETŐ
Mint a magyarországi és határon túli kultúránk éltető intézménye, a Nemzeti Kulturális Alap
nélkülözhetetlen a kulturális értékek létrejöttének támogatása, eme élő kulturális értékek
közvetítése és a kulturális értékek megőrzése terén.
A Bizottság, az elmúlt naptári évben, munkáját a fenti alapfunkciók segítésének rendelte alá.
A szakmai kollégiumok munkájának ellenőrzése, segítése mellett, az egyetemes magyar
kultúrát
reprezentáló, tág
horizontú
programok
kidolgozásában,
elindításában,
megszervezésében és működtetésében is kivette részét.
A Márai-program és a Felemelő XIX. század – Erkel Ferenc és Liszt Ferenc évszázada –
kultúránk megjelenítésének nagyigényű, hazai és európai bemutatására ad lehetőséget, egyben
XXI. századi önmagunk meghatározásához, kultúránk jövőbe mutató megfogalmazásához is
lehetőséget nyújt.
Augusztus 1-je után, Jankovics Marcell elnök úr kezdeményezésére, az NKA új középtávú
stratégiájának kidolgozására került sor. A fontos dokumentum, a szakmai kollégiumokat is
tudatosabb tervezésre, saját szakmai stratégiájuk árnyaltabb kidolgozására inspirálta.
A fenti, tudatos végiggondoltság alapján, az NKA szakmai kollégiumainak és a Bizottság
munkájának hosszú távon az adna biztonságot, ha a tervek és a támogatott művészeti
folyamatok nem lennének kiszolgáltatva, a napi közgazdasági folyamatoknak, s
elhatározott céljait, törvényben rögzített alapelvei szerint, szuverén módon tudná
megvalósítani.
Hegedűs D. Géza
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TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL
A./ BESZÁMOLÓ A 2010. JANUÁR 1-JÉTŐL 2010. JÚLIUS 31-IG
TARTÓ IDŐSZAKRÓL
Részlet a Nemzeti Kulturális Alap elnöki jogkörének átadás átvételi jegyzőkönyvéből
2010. július 30. NKA Elnöki tárgyaló
Jelen vannak: Dr. Harsányi László az NKA elnöke
Jankovics Marcell az NKA 2010. augusztus 1-jétől kinevezett elnöke
Serly Piroska NKA Bizottság titkára
1. A Bizottság elnökének a 2010-ben végzett munkájáról szóló beszámoló
A Bizottság elnöke, immár hagyományosan január közepén, az éves tisztújítási ceremónia
alkalmával a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak vezetőivel külön tárgyaláson
találkozott. E megbeszélésen túl a kollégiumok vezetőinek és tagjainak külön-külön, de több
résztvevős találkozásokon is többször kikérte szakmai véleményét, valamint azok az NKA
elnökéhez és Bizottságához kérdéseikkel bármikor fordulhattak bizalommal.
A Bizottság elnöke augusztus 1-jéig négy rendes és egy rendkívüli ülésre hívta össze a tíztagú
Bizottságot. Az ülések mindegyikét személyesen vezette, ahhoz az írásbeli előterjesztések
elkészültéről és a meghívottak számára időben történő megküldéséről minden esetben időben
gondoskodott, az ülésről készült emlékeztetőt ellenjegyezte, a határozatok tárát az
Igazgatóság részére az előírásoknak megfelelően átadta, a kollégiumok pályázati felhívásait és
döntéseit – néhány különösen indokolt esetet kivéve – elfogadta. Amennyiben szükség volt rá,
a kollégiumok vezetőivel egyeztetve engedélyezte pályázati felhívások megjelentetését (pl.
kollégiumok közötti pályázatok összhangjának biztosítása, kiemelt programok prioritásának
jelzése, stb.) Az év első hónapjaiban befejeződött a Márai-program egyeztetési eljárása is.
A kormány 1132/2010. (VI. 18.) számú határozata értelmében az NKA keretéből 2 milliárd
Forint – további intézkedésig – zárolásra került. A Bizottság a rendkívüli ülésen ezen összeget
felosztotta az NKA működési és pályáztatási (miniszteri keret és kollégiumi kereteket
egyaránt érintve) keretek között, amivel láthatóvá vált, hogy az NKA rendes működése a II.
félévi pályáztatást nagyban érinti, s ezáltal a Bizottságot is.
Kisebbségi kollégium
Kormány 2008. decemberi döntése (pontosabban jegyzőkönyvi bejegyzése) értelmében a
Nemzeti Kulturális Alap keretein belül egy ideiglenes új, kisebbségi kollégiumot kell
létrehozni. A kormány döntése alapján a miniszter levélben fordult az NKA-hoz, de a
kollégium működéséről, létrehozásáról (források, tagok száma, stb.) semmilyen információ
nem állt rendelkezésre, mindössze annyi, hogy az új kollégium tagságának felét az országos
kisebbségi önkormányzatok delegálnák. A kormány rendelkezése szerint az NKA-nak évi 100
millió Ft-tal kell támogatnia a kisebbségi ügyeket. Hosszas tárgyalások után az NKA
Bizottságának javaslata alapján Hiller István miniszter úr, 2009 őszén megalapította az NKA
Nemzeti és Etnikai Kisebbség Ideiglenes Kollégiumot. A szükséges delegálási eljárást
lebonyolódott, melynek eredményeképpen a kollégium tagsága kinevezésre került.
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Az NKA 2009. évi bevételkiesése, valamint a 2010. évre tervezett bevételek nagyságának
bizonytalansága, továbbá az OKM feladatainak forráshiánya azonban – a 2010. évi kereteken
belül – pénzügyi átcsoportosításokra kényszerítette a Bizottságot, így a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Ideiglenes Kollégium részére eredetileg tervezett 100 millió forinttal szemben
csak 50 millió forint keret állt rendelkezésre. Mivel azonban ez az összeg a várható
igényekhez viszonyítva megmagyarázhatatlanul alacsony volt; – a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságával történt tárgyalások után, annak egyetértésével – a Bizottság a kollégium
rendelkezésére álló 50 millió forintot az I. félévben kiemelten fontos és sajnos jelentős
forráshiánnyal küszködő programok támogatására javasolta fordítani. Az elosztással Miniszter
úr egyetértett, az összeg a megjelölt kollégiumok keretéhez sorolódott át. A Kisebbségi
kollégium éves kerete jelenleg nem áll rendelkezésre, azt a bevételek várható pozitív
alakulása után, a II. félévben, de még inkább – a korábbi döntés fenntartása esetén – 2011-ben
szükséges biztosítani.
2. A Márai Program tervezett lebonyolításának leírása, az e tárgyban tett
ígérvények, szándéknyilatkozatok átadása.
A Márai Programot sajnálatos módon nem indulhatott meg 2010 első félévében, jelenleg
azonban a kormány 1132/2010. (VI. 18.) számú határozata értelmében történő 2 milliárd Ft-os
zárolás az erre elkülönített keretet is érintette, a program tehát a fenti zárolás feloldásának
elmaradása esetén csak a 2011. évi keret terhére hirdethető meg.
Az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága a Márai Programot 2010. június 14-i ülésén
tárgyalta; Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár ott úgy nyilatkozott, hogy „A Máraiprogram módosul, a kormány augusztus 1-jére egy új szövegváltozatot állít össze a
könyvszakmában érintett szereplők észrevételeinek figyelembevételével”.
Mint arról Réthelyi Miklós minisztert június 11-én kelt levelemben tájékoztattam, „a Nemzeti
Kulturális Alap stratégiai és pénzügyi döntései is autonóm módon, elsősorban a Bizottság,
másodsorban pedig a kollégiumok – pályázatokról szóló döntéseik nyomán – születnek. A
Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága hosszas tárgyalások után döntött a Márai Program 1
milliárd forintos éves keretéről, illetve a Program alapelveiről. Az érintett szakmák –
könyvtárosok, kiadói képviselők, írók, írószervezetek stb. – bevonásával a Program 2010
májusára olyan formát öltött, amelyet minden tárgyaló fél elfogadott. A sikeres tárgyalások
után a szükséges pályázati felhívás megszületett, az NKA számláján a Program támogatási
összege rendelkezésre áll, a döntéshez az adott pillanatban, hivatalban lévő Hiller István
miniszter úr a jogszabály szerint szükséges hozzájárulását megadta. A történtek után kérdés,
hogy – bár vitathatatlanul a jog előírásai szerinti eljárást követve –, egy, az NKA rendszerétől
független másik minisztérium, nevezetesen a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője a
hozzájárulását miért nem adta meg egy olyan döntéshez, amely döntés a költségvetésnek
(amelynek felügyelője a Pénzügyi kormányzat) részét nem képező szervezettől származik. A
történtekből és jogszabályokból jól látható, hogy az NKA pénzkeretét, a Márai Program
egészét és részeit illetően döntést hozni csak és kizárólag az NKA rendszerén belül van joga
elsősorban a Bizottságnak, másodsorban pedig a kijelölt kollégiumoknak!”
Fentiek alapján látható, hogy a Márai Program keretéről, amennyiben annak forrását továbbra
is az Nemzeti Kulturális Alap biztosítja, kizárólagosan az NKA Bizottsága dönthet.
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3. A „Felemelő Század” programsorozattal kapcsolatos dokumentumok,
információk.
Az NKA Bizottsága 2009-ben úgy döntött, hogy a Reneszánsz év folytatásaként 2010-ben
kétéves átfogó programot indít „A Felemelő Század” címmel. A program a XIX. század
művészeti, kulturális, művelődési, intézményi és társadalmi értékeit helyezi a középpontba.
Az egyedülálló kezdeményezés múzeumi, zenei, irodalmi, építészeti és közművelődési
programok sorával tiszteleg a XIX. század sikerei, vívmányai előtt, egyúttal üzen a XXI.
századnak. Olyan – ma is örök érvényű – értékekre mutat rá, mint a szabadság, nemzet és
haza, polgárosodás, együttműködés. A Programhoz kapcsolódik 2010-ben az Erkel- és
Széchenyi-év ünneplése, 2011-ben pedig a Liszt–Mahler zeneszerzőkre való emlékezés. Az
Erkel-év programjait az NKA a Kiemelt Kulturális Programok kollégiumán keresztül
támogatja, java részt Gyula város eseményeinek megsegítésével, de jelentős összeggel társul a
Széchenyi-év (Magyar Nemzeti Múzeum programja) őszi ünnepléséhez a Múzeumi
Kollégiumunk is. A Liszt- és Mahler-évfordulót a Zenei Kollégium Hungarofest „Klassz
Zenei Irodán” keresztül segíti, ahol az emlékévet előkészítő munkák jelentős része már
megtörtént, Erdődy Orsolyával, az Iroda igazgatójával a kapcsolattartás és egyeztetés
folyamatos. „A Felemelő Század” Programsorozat fontos állomása a 2010–2011-ben több
helyszínt bejáró, Basics Beatrix kurátor által szervezett „A lehetőségek országa” című, öt
határon belül és kettő határon túli múzeumban megtekinthető vándorkiállítás. Az első
helyszínen, Salgótarjánban már megnyílt, a kiállításnak sikere van. A kiállításhoz katalógus és
önálló honlap tarozik, ez utóbbi a www.alahetosegekorszaga.hu címen található meg az
interneten. A vándorkiállítás következő állomása Nagycenk, ahol augusztus 19-én nyílik meg
a kiállítás.
4. Az Alap pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében tett intézkedések
összefoglalása, a mecénási, szponzori (támogatási) kapcsolatokról beszámoló.
Az NKA 1993-ban történt létrehozása óta eltelt 16 év alatt jelentősen változások zajlottak le a
kultúra területén, amely változások a járulékfizetési kötelezettséget sokáig változatlanul
hagyták. Ily módon azonban a járulékbevétel kiszámítható szolid bővülése először
megtorpant, majd mind inkább csökkenése valósult meg. A fenti folyamatokat lelassító, 2008ban az Országgyűlésnek benyújtott NKA-ról szóló törvény módosítási javaslata olyan
területekre próbálta meg kiterjeszteni a kulturális járulékot, amelyek esetében az adott termék
vagy szolgáltatás jelentős kulturális tartalommal bír, azonban az Országgyűlés elé
beterjesztett módosítási javaslat az érintett szervezetek és érdekvédőik ellenállásának
hatására, elsősorban viszont a beállott politikai változások miatt elbukott. Mivel a járulékalap
szélesítésére lehetőség nem mutatkozott, meg kellett vizsgálni olyan szolgáltatások bevonását
a kultúra támogatásába, amelyek jellegüknél fogva extraprofitot termelnek, illetve
kapcsolódnak a kisadókat elhagyni kívánó politikai szándékhoz. Részletes tárgyalások és az
érintettek bevonásával történt egyeztetés, valamint az Országgyűlés döntése után és
értelmében 2010. január 1-jétől – a kulturális járulék teljes megszüntetése mellett – az
ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka képezi a Nemzeti Kulturális Alap fő
bevételi forrását. Ez az intézkedés várhatóan stabil, kiszámítható megoldást teremt, hosszú
távon biztosítva a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozását. A Nemzeti Kulturális Alapnak e
fő bevételen túl – már a kulturális járulék idején is –, néhány külső, a közigazgatás más
területéről, valamint egyéb helyről történő bevétele (leginkább együttműködés, közös
támogatás formájában való megvalósulással) jelentkezett.
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Fontos megemlíteni ezek közül az Önkormányzati – korábban Önkormányzati és
Területfejlesztési – Minisztériummal közös, az NKA Kiemelt Kulturális Programok szakmai
kollégiuma által lebonyolított, 2010-ben összesen 600 millió Ft-os kerettel rendelkező
„nemzetközi,
országos
turisztikai
vonzerővel
bíró
kulturális
rendezvények,
programsorozatok/fesztiválok támogatására” kiírt pályázatot. Ebből a Minisztérium 300 millió
forintot finanszírozott.
Jóval alacsonyabb összeggel, de a támogatás fontosság tekintetében semmivel sem kevésbé
jelentős programunk az immár öt éve felkarolt, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériummal közös forrásból biztosított, a Büntetés-végrehajtási Intézetek könyvtárainak
állománygyarapítási támogatása. A fogvatartottak olvasási aránya nagyon magas, azonban a
könyvtári állomány bővítésére szinte semmilyen más lehetőség nem mutatkozik. Ennek
összege éves szinten 5 millió Ft-ot jelent. Az idei évre a pályázati összeg rendelkezésre áll, a
felhívás ősszel jelenik meg.
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) az
NKA-val közösen részesíti alkotói támogatásban az arra pályázó írókat, az NKA
Szépirodalmi, valamint Ismeretterjesztés és Környezetkultúra kollégiumain keresztül, továbbá
külön kerettel segíti meg a könyvszakmai lapok megjelentetését. E pályázatokhoz 2008-ban a
MASZRE 59 millió Ft-ot utalt át az NKA számlájára. A tavalyi évben a MASZRE az alkotói
támogatások ügyében önállóan bonyolította le pályázatait, az idei évben azonban a
tárgyalások a közös lebonyolítás érdekében megkezdődtek; megegyezés még nem történt.
5. Kapcsolattartás a minisztériummal, a közigazgatási szervekkel, a szakmai és
társadalmi szervezetekkel, a meghatározó fontosságú ügyek leírása.
A Nemzeti Kulturális Alap és az Alap feletti rendelkezést gyakorló Miniszter rendszeres
kapcsolattartása érdekében az NKA Bizottságának elnöke a heti úgynevezett „miniszteri
értekezletek” állandó meghívottja volt; továbbá a Bizottság elnöke – törvény által előírt
kötelezettségének megfelelően – éves beszámolóban tájékoztatta Miniszter urat az Alap
működéséről. Az Értekezleten túl a Bizottság elnöke rendszeres időközönként, vagy szükség
esetén külön is tárgyalt a szakállamtitkárokkal, főosztályvezetőkkel a közös álláspont,
koncepció, támogatási lehetőségek összehangolása érdekében. A Miniszter, valamint a
kulturális szakállamtitkár a bizottság összes ülésére meghívást kapott. az összes előterjesztés
átadásával együtt. A szaktárcával való naprakész egyeztetés biztosítja tovább, hogy
valamennyi szakmai kollégiumban egy-egy tagsági mandátumot a minisztérium érintett
szakmai vezetője, referense tölt be. Kollégiumaink e tagjainak kinevezése – a jogszabályok
adta lehetőség szerint – közszolgálati jogviszonyuk idejére történik, mandátumuk tehát, a
kollégium többi tagjától eltérően nem négy évre szól. Az NKA Bizottságának elnöke és tagjai
rendszeresen vesznek részt szakmai egyeztetésen. A tavalyi évben ilyen volt többek között a
Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati Minisztérium turisztikai államtitkársága által
szervezett rendszeres, az idei „Fesztiválok Éve” programot összefogó operatív bizottságában
való részvétel. Ezen felül fontos megemlíteni az idei év prioritásainak megfelelő kezelése
érdekében a Márai-program mindenki számára a lehető leginkább elfogadható módján történő
kialakításáért az író-, könyvkiadó- és könyvtáros szakma különböző szervezeteivel való
rendszeres egyeztetést; valamint hasonlóképpen „A Felemelő Század” programsorozat
kialakításának folyamatában a történész, muzeológus, előadó-művészeti, kommunikációs, stb.
szakemberekkel történő állandó és rendszeres kapcsolattartást.
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B./ BESZÁMOLÓ A 2010. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL 2010. DECEMBER
31-IG TARTÓ IDŐSZAKRÓL
1. Változás a Nemzeti Kulturális Alap életében
A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt közel két évtizedes működésével ismertté, elismertté vált
a kulturális szférában. Az elkülönített állami pénzalapok megszüntetési kampányaiból is
megerősödve jött ki és maradt fönn. A társadalom számára is elfogadható programmal,
stratégiával működése átláthatóbbá, a kulturális szféra számára kiszámíthatóbbá válhat. A
Nemzeti Kulturális Alap 17 éves működése indokolta, hogy a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumának kulturális stratégiája mellett önálló stratégiával is rendelkezzék. Ennek
szükségességét nem kell indokolni, viszont a közép- és rövidtávra szóló programmal az Alap
rendelkezésére álló források felhasználását célirányosabbá, céltudatosabbá lehet tenni, így a
kulturális felemelkedést jobban szolgálhatja. Az NKA első írott stratégiája 1998-ban készült
el és került elfogadásra az akkori Bizottsággal. A minisztérium által is elfogadott stratégia
Jankovics Marcell elnöki mandátuma 2002-es lejártakor – úgymond – hatályát vesztette. Az
Állami Számvevőszék 2010-ben befejezett, átfogó vizsgálata megállapította, hogy sem a
Bizottság, sem a szakmai kollégiumok nem rendelkeznek írott stratégiával, ezért újra
időszerűvé és indokolttá vált, hogy írásban kell rögzíteni azokat az elvárásokat,
elképzeléseket, amelyek középtávra meghatározzák az NKA pénzforrásai felhasználásának
irányait, és számon kérhetővé teszik azt. Végezetül megemlítendő, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap törvény 9/2006. (V.9.) NKÖM végrehajtási rendeletének 6. § a) bekezdése szerint: „A
Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva meghatározza az Alap rövid és
középtávú kulturális támogatási stratégiáját…” előírás is a stratégia készítését teszi
kötelezővé.
2. A Bizottság középtávú stratégiája
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2010. augusztus 1-jétől Jankovics
Marcell tölti be. Az elnöki mandátuma első bizottsági ülésén, 2010. szeptember 6-án
legfontosabb napirendi pontként a Testület megtárgyalta és a javasolt módosítások
figyelembevételével elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának középtávú
stratégiáját. A koncepció „emlékezik” az 1998–2002 közötti időszak stratégiájára, visszatér az
NKA eredeti célkitűzéseihez, és figyelembe veszi a NEFMI megalakulásával az OKM-hez
képest beállt szerkezeti és tartalmi változásokat. Különösen fontosnak tartott támogatási
célkitűzésként határozta meg a „KÖZ” művelődésének előtérbe helyezését, illetve azon
szándék érvényesítését, hogy mennél több pályázó részesüljön támogatásban. Ez a támogatási
elv a piramis elv, vagyis a kultúra építménye piramishoz hasonló, mennél szélesebb az alapja,
annál magasabb az építmény. Súlyponti kérdés, hogy az NKA 1993-ban megfogalmazott
Alapszabályának megfelelően első a kultúrateremtés, azt követi a kultúra terjesztése, majd a
kultúra megőrzésének a feladata, s csak ezután jön a többi: a különböző szintű képzések,
konferenciák, és más kulturális rendezvények támogatása. A további támogatási
célkitűzéseket tekintve a stratégia főbb elemei közé tartozik az aránytalanság megszüntetése a
döntéseket illetően. Területi vonatkozásban cél a budapesti, vidéki és határon túli nyertes
magyar pályázatok közti arányok javítása az utóbbiak javára. Korosztályi vonatkozásban cél a
gyermekkultúra látványosabb támogatása, az összes számba vehető kollégiumban, tekintettel
az oktatás és a családi, ifjúsági ügyek államtitkárságának a stratégiájára. Szociális
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vonatkozásban az érték mellett a rászorultság is figyelembe veendő. A Bizottság középtávú
stratégiájában javaslatot tett Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak a „Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Kultúrája” elnevezésű ideiglenes kollégium megszüntetésére, amelyet 2010.
október 15-én miniszter úr elfogadott. A nemzeti és etnikai kisebbségi csoportoktól beérkező
pályázatok elbírálását az érintett szakmai kollégiumok a programok minősége alapján végzik
– a rászorultság figyelembevételével. A stratégia kiemelt szerepet szán a digitális kultúrának.
Ez nem csak a létező kulturális értékek digitalizációját foglalja magában, hanem egy új
szemléletmód érvényre juttatását. A támogatás során követendő szempont, hogy növelni kell a
nyílt pályázatok arányát a meghívásos pályázatokkal szemben. A meghívásos pályázati
rendszer a protekcionizmus melegágya lehet. A Bizottság szándékai szerint tovább viszi a
Felemelő XIX. század-programot, feleleveníti a korábban hasznosnak bizonyult Ithakaprogramot, valamint nagyobb figyelmet fektet a kiemelkedő évfordulókra és a műemlékek
támogatására. Az Alap működésének legjobb ellenőre a nyilvánosság, ennek a frissen tartott
honlap mellett a legfontosabb eszköze a sajtó folyamatos tájékoztatása. Ennek érdekében a
Bizottság célként határozta meg, hogy a kollégiumok jelentős döntéseik után, de legalább
évente egyszer számoljanak munkájukról sajtótájékoztató keretében. Meg kell azonban
jegyezzük, hogy az ország gazdasági helyzetéből következő ismételt zárolások először 2010ben, majd azt követően, a stratégia megvalósulásának a folyamatára lassítóan, illetőleg
halasztóan hatnak.
3. A szakmai kollégiumok középtávú stratégiái és szakmai beszámolói
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága elnöke 2010. szeptember 24-én tájékoztatót tartott a
szakmai kollégiumok vezetőinek és tagjainak a Szépművészeti Múzeum Barokk
Csarnokában. A tájékoztató értekezlet célja volt, hogy a kollégiumok a Bizottság által
meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően dolgozzák ki és fogalmazzák
meg a szakterület támogatási célkitűzéseit. Az NKA Bizottsága 2010. szeptember 6-i ülésén
elfogadott középtávú stratégia alapul szolgált a szakmai kollégiumoknak a saját
szakterületükre vonatkozó stratégia összeállításához, kialakításához. A már elkészült 17
kuratóriumi stratégiát a Bizottság 2010. december 16-i ülésén fogadta el, így a Bizottság és a
szakmai kollégiumok kétszintű koncepciója adja a Nemzeti Kulturális Alap összehangolt
kulturális stratégiáját. Mind a Bizottság, mind a szakmai kollégiumok stratégiái elérhetők az
NKA portálján.
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2010. október 14-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az
NKA szakmai kollégiumai 2010. évi beszámolójának szempontrendszerét. Annak érdekében,
hogy a pályázati felhívásban megjelenő szakmai beszámolási szempontok, a támogatott
pályázatok szakmai elszámolása, a kollégiumok beszámolói szempontrendszere, illetve a
stratégiákban megfogalmazott célkitűzések minél nagyobb összhangot mutassanak, a
Bizottság a 2011. évtől kezdve már az év elején rendelkezésére bocsátotta a kollégiumok
számára az általa elfogadott szempontrendszert.
4. Új arculat kialakítása
A Bizottság 2010. szeptember 6-i ülésén elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap régi-új
emblémájának tervezetét, amelyen az életfa és a magyar címer lesz látható. A teljes
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arculatváltás 2010-ben még nem zárult le, a Bizottság elnöke és az Igazgatóság folyamatosan
egyeztet a tervezéssel megbízott szervezettel, valamint felügyeli tevékenységét.
5. Az Alap pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében tett intézkedések
A Kormány 2010. június 18-i határozata 6. pontja alapján a Nemzeti Kulturális Alapra
vonatkozó 2 milliárd forint zárolásának végrehajtása érdekében a Bizottság határozatot hozott
és csökkentette a kollégiumi kereteket. Tekintettel a 2010. augusztus végéig megismert
bevételek kedvező alakulására, vagyis az ötöslottó szerencsejáték játékadójából származó 1,9
milliárd Ft-os többletbevételre, a Bizottság 2010. szeptember 6-i ülésén visszapótolta a
kollégiumi keretek zárolását, és megemelte a keretek. A többletbevételből történő keretek
emelésekor a Bizottság számára elsődleges szempont volt, hogy minden kollégium kapja
vissza a zárolás miatt elvont támogatási összegét, illetve további szempont volt a stratégiában
is elfogadott célkitűzés, miszerint az alkotói támogatások prioritást kapnak.
A Bizottság az NKA szakmai kollégiumai 2011. évi pénzügyi kereteinek kialakítását 2010.
november 17-i ülésén elvi egyetértéssel jóváhagyta, ám tekintettel a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésének alakulására és elfogadására a 2011. évi első bizottsági ülésen
újratárgyalja.
6. Jogalkotási ügyek
A Bizottság többször kezdeményezte az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok módosítását,
ennek érdekében gyakorta vette fel ülésére döntést igénylő napirendi pontként az NKA
törvényének, illetve a törvény végrehajtási rendeletének módosítását, pontosítását. Az NKA
életében kiemelt jelentőségű, hogy az Alap törvényének 2010. december 24-i módosítása
lehetővé teszi egyrészt az összeférhetetlenség törvényi szabályozásának összehangolását,
másrészt az év közben átvett pénzeszközök rugalmasabb felhasználását, mégpedig az átvétel
kapcsán az átadó egyes méltányolható igényeinek figyelembevételével, valamint az év végi
maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtti igénybe vételét az előző évek
kötelezettségvállalásainak fedezeteként.
7. Együttműködési megállapodások
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti
Kulturális Alap között 2010. december 21-én létrejött együttműködés eredményeként az
Egyesület a 2011. évben 30-30 millió Ft támogatást ad át az NKA Ismeretterjesztési és
Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai Kollégiumok szépirodalmi művek,
tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzőinek alkotói támogatásként nyílt pályázat
kiírására.
8. Márai-program
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. október 13-i miniszteri értekezlete elfogadta a
NEFMI Kulturális Államtitkárságának a Márai-programra, azaz a magyar irodalom és a
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nemzeti könyvkiadás támogatásának, a hazai és a határon túli könyvtárak
állománygyarapítási, a magyar irodalom és kultúra külföldi terjesztésének programjára
vonatkozó előterjesztését. A fenti miniszteri értekezleten született határozat értelmében a
nemzeti erőforrás minisztere a NEFMI által előterjesztett szakmai tartalommal javasolta a
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának a Márai-program indítását. A Bizottság 2010. október
26-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a NEFMI javaslatát, és határozata értelmében a Máraiprogramot kiemelten fontosnak tartja és elindítását azonnali hatállyal kezdeményezte. A
program lebonyolítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alapon belül két ideiglenes szakmai
kollégium jött létre, a 10 fős Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium és a 8 fős Márai
Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium. Az ideiglenes kollégiumok alapító okiratait 2010.
november 22-én írta alá Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr, amellyel egyidejűleg a Bizottság
kezdeményezte miniszter úrnál a korábbi „Márai Testület” elnevezésű ideiglenes kollégium
megszüntetését, valamint a testület vezetője és tagjai megbízásának visszavonását. A két új
ideiglenes kollégium évente kétszer tesz közzé egy-egy 500-as listát, melyre egyenlő
arányban válogathat köteteket a kiadók által felajánlott címekből. A listára kerülő könyvek
30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része. Olyan könyvek
tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70%
kiválasztásánál a kollégiumok a könyvtári olvasók igényeit veszik figyelembe. A Máraiprogram pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyvesbolti forgalomban lévő magyar
nyelvű kötetekkel pályázhatnak, egyenként 60 címmel olyan könyvekből, amelyekből
legalább 200 példányos készlettel rendelkeznek, és amelyek között nem szerepelhet egyetemi
jegyzet, tankönyv, lektűr, hobby-könyv és szórakoztató irodalom. A pályázóknak a
kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25 százalékos engedményt kell vállalniuk, és
fedezniük a könyvek szállításának költségeit. A Márai-programmal kapcsolatos pályázati
felhívások kiírására a 2011. évben kerül sor, figyelembe véve a jövő évi költségvetési keret
alakulását. Az Márai-program négy részprogramból áll össze: 1. Hazai és határon túli
könyvtárak könyvállományának gyarapítása, 2. Márai alkotói támogatás, 3. Publishing
Hungary: magyar műveket megjelentető külföldi kiadók támogatása, fordítói ösztöndíjak, 4.
Kommunikációs részprogram: a kezdeményezés népszerűsítése, honlapjának létrehozása, íróolvasó találkozók szervezése. A Bizottság fontosnak tartja a Márai-program sikeres
megvalósítását, ennek érdekében a 2011-es esztendő végén sor kerül a tapasztalatok
áttekintésére és az esetleg szükséges korrekciók elvégzésére a NEFMI-vel történt
egyeztetések figyelembevételével.
A Bizottság elnökének tevékenységei:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője, Dr. Réthelyi Miklós miniszter hivatalosan a
Bizottság 2010. szeptember 6-i ülésén mutatta be Jankovics Marcellt, aki a Nemzeti
Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2010. augusztus 1-jétől tölti be. Miniszter Úr
bevezető mondataiban hangsúlyozta, hogy az egész ország jövője a kultúrához köthető és
rámutatott a Nemzeti Kulturális Alap létezésének fontosságára, amely intézmény egészen
különös lehetőség volt a múltban, és a jövőben is annak kell maradnia. A Bizottságnak jó
munkát, elnök úrnak sok erőt, jó ötleteket és munkatársakat kívánt.
A Bizottság elnöke augusztus 1-jétől 2010. december 31-ig öt rendes ülésre hívta össze a
tíztagú Bizottságot. A bizottsági tagoknak és az ülésre meghívottaknak a napirendi pontokat is
tartalmazó meghívót az ülést megelőző 7 nappal előbb eljuttatta. Az ülések mindegyikét
személyesen vezette, ahhoz az írásbeli előterjesztések elkészültéről és a meghívottak számára
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történő megküldéséről mindenkor időben gondoskodott, az ülésről készült emlékeztetőt
ellenjegyezte, a határozatok jegyzékét az Igazgatóság részére az előírásoknak megfelelően
átadta, valamint a kollégiumok pályázati felhívásait és döntéseit elfogadta. A bizottsági ülések
állandó meghívottjai voltak a miniszter képviseletében Dr. Révész Mária főtanácsos, a
Kulturális Államtitkárság képviseletében Elekes Botond kabinetfőnök, valamint az NKA
Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója és a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője.
A Bizottság elnöke 2010. augusztus 1-jei kinevezése óta többször is találkozott a kollégiumok
vezetőivel és tagjaival. Először 2010. szeptember 24-én, amikor az NKA szakmai
kollégiumainak vezetői és tagjai előtt ismertette az NKA Bizottság által elfogadott stratégiáját
a Szépművészeti Múzeumban. Megkérte a kollégiumokat, hogy fogalmazzák meg saját
stratégiájukat a Bizottság által elfogadott koncepció mentén. A kollégiumok által kidolgozott
stratégiákat a 2010. december 16-i bizottsági ülésen megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a
Bizottság. Az NKA életében joggal nevezhetjük történelmi pillanatnak 2010. december 16-át,
hiszen ettől a naptól kezdve hivatalosan is van mind a Bizottságnak, mind a szakmai
kollégiumoknak középtávú stratégiája az NKA törvényében meghatározott célok szerint.
Ezeken a találkozáson túlmenően a tagok bármikor folytathattak eszmecserét a Bizottság
elnökével, aki szoros kapcsolatot tartott az NKA valamennyi kollégiumának vezetőivel,
tagjaival. A szakmai kollégiumok üléseit rendszeresen látogatta.
A Bizottság elnöke rendszeresen konzultált és egyeztetett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
vezetőjével, Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrral, a Minisztérium államtitkáraival, Szőcs
Gézával, Halász Jánossal, Dr. Jávor Andrással, Dr. Hoffmann Rózsával, valamint a különböző
szakmai szervezetek vezetőivel és képviselővel. Végül, de nem utolsó sorban napi
rendszerességgel fogadott hazai és határon túli pályázókat.
A Bizottság elnöke állandó kapcsolatot tartott fenn a hazai és határon túli sajtó
képviselőivel.
Augusztus 2-án, második munkanapján az NKA Igazgatósága épületében sajtótájékoztató
keretében ismertette elképzeléseit, a tervezett NKA-stratégia sarokpontjait.
Augusztus hó folyamán 23 interjút adott a legkülönfélébb médiumoknak.
Szeptemberben újabb 12 interjút adott, valamint részt vett egy rádiós kerekasztalbeszélgetésen, és sajtótájékoztatót tartott Nagyváradon.
Október és november folyamán 9–9, decemberben 7 interjút kellett adnia.
Hivatalos értekezleteken, konferenciákon, szakmai kerekasztal-beszélgetéseken való
részvételével tovább erősítette a Nemzeti Kulturális Alap létezésének fontosságát,
valamint ismertette a Bizottság középtávú stratégiáját.
Szeptember 4-én a FIDESZ–KDNP Kötcsei Találkozóján 40 perces előadásban ismertette az
NKA tervezett stratégiáját.
Szeptember 22. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetében előadást
tartott a már elfogadott és véglegesített NKA-stratégiáról.
Október 1. Százhalombattán tartott mesekonferencián előadást tartott.
Október 11. Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban az Informatikai és Könyvtári
Szövetség konferenciáján előadást tartott könyvtárosoknak.
Október 26. Felszólalt a Magyar Kultúra Alapítvány nagytermében tartott XX.
cigánykonferencián.
November 9. Felszólalt az Írószövetségben, a Fordulópont szervezte konferencián.
November 10. Óbudai Társaskörben a Fesztiválszövetség közgyűlésén beszélt.
November 15. Graphifest kerekasztal-beszélgetésén vett részt a Terminálban.
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November 16. A televíziózás jövőjéről szóló vitán vett részt a Filmes Házban.
December 7. Miskolcon, a Városi Könyvtárban az NKA stratégiáját ismertette a helyi
érdekeltek előtt.
A Márai-program indítása a Nemzeti Kulturális Alap keretében
Az Bizottság elnöke részt vett a 2010. október 13-án tartott Miniszteri értekezleten, ahol
döntés született a Márai-program indításáról. Az egymilliárd forintos keretből finanszírozott
Program 2011 januárjában indul, amelynek célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztő művek
kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogassa. A Márai-program indulását 2010.
december 9-én jelentette be Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár és Jankovics Marcell, a
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának Elnöke a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott közös
sajtótájékoztató keretében.
Számos alkalommal részt vett az NKA által támogatott kiállítások megnyitóin és
könyvek bemutatóin:
Szeptember 23. A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeumban megnyitotta a XIX. századi
divattörténeti kiállítást.
Szeptember 30. Az Állatkertben fölavatta a Szomjas elefántok szobrát, majd a Közlekedési
Múzeumban megnyitotta a Felemelő XIX. század c. kiállítást.
Október 21. A Szentendrei Skanzenben megnyitotta a Város és falu határán c. kiállítást.
Október 22. Japán amatőr művészek kiállítását nyitotta meg a Budapesti Történeti
Múzeumban.
Október 26. Fotókiállítást nyitott meg az Eötvös 10.-ben.
Október 29. A Néprajzi Múzeumban megnyitotta a Népművészek Kiállítását.
Október 30. Pilisvörösváron Szőlészet és borászat a művészetben, irodalomban pályázati
kiállítást nyitott meg.
November 4. A 100 éves Grafikai Tanszék tiszteletére tartott kiállítást nyitotta meg a Ponton
Galériában.
November 5. Néprajzi Múzeumban könyvbemutató.
November 24. Megnyitotta a Műcsarnok Artfair kiállítását.
December 7. A miskolci Könyvtár-Galériában könyvbemutatót tartott.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

18 / 289

A BIZOTTSÁGI MUNKA MENETE
A Bizottság a 2010. év során kilenc rendes ülést, és egy rendkívüli ülést tartott. A Testület az
ülések mindegyikén határozatképes volt. Az ülések napirendje az alábbiak szerint alakult:
1. ülés – CXXXVII. bizottsági ülés
Ideje: 2010. január 28.
Helye: Hotel Flamenco, Budapest
 1. napirendi pont: Az NKA 2009. évi bevételeinek alakulása, következményei a 2010.
évre
 2. napirendi pont: Márai Program
 3. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 4. napirendi pont: Elnöki keret 2010. év
1. ülés – megszakított ülés, a februári ülés a januári folytatása volt
Ideje: 2010. február 15.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 5. napirendi pont: Tájékoztatás a Márai Program tárgyában történt írásbeli szavazás
eredményéről
 6. napirendi pont: A Múzeumi Szakmai Kollégium 2010. évi visszatérítendő
támogatási kerete
 7. napirendi pont: Az NKA 2010. évi kommunikációs keretének belső átcsoportosítása
 8. napirendi pont: Az NKA 2009. évi bevételeinek alakulása, következményei a 2010.
évre
 9. napirendi pont: Tájékoztató az NKA pályáztatását érintő jogszabályi változásokról
 10. napirendi pont: Tájékoztató az NKA 2009. évi ellenőrzési tapasztalatairól
2. ülés – CXXXVIII. bizottsági ülés
Ideje: 2010. március 4.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: Az NKA 2010. évi kollégiumi cél- és címzett támogatások, valamint
szabad keretek módosítása
 2. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltár
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 3. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
3. ülés – CXXXIX. bizottsági ülés
Ideje: 2010. április 19.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: A Bizottság 2009. évi beszámolója
 2. napirendi pont: Az NKA 2009. évi kollégiumi beszámolói
 3. napirendi pont: Az NKA Igazgatóságának 2009. évi beszámolója
 4. napirendi pont: Beszámoló a Bizottsági szakértő 2009. évi munkájáról
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 5. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 6. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 7. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 8. napirendi pont: Márai Program támogatási kerete
4. ülés – CXL. bizottsági ülés
Ideje: 2010. május 26.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 2. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 3. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Könyvtári
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 4. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 5. napirendi pont: Döntés a pályázatok beérkezésének határidejéről
 6. napirendi pont: Tájékoztató a Képzőművészeti Szakmai Kollégium döntéséről,
közleményéről
 7. napirendi pont: Tájékoztató az NKA 2010. évi bevételeinek alakulásáról
 8. napirendi pont: Egyebek
5. rendkívüli ülés – CXLI. bizottsági ülés
Ideje: 2010. június 24.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: A Kormány 1132/2010. (VI. 18.) kormány határozata, annak
következményei
 2. napirendi pont: 2010. II. félév pályázati naptára
 3. napirendi pont: Levél Réthelyi Miklós miniszternek, Harsányi László NKA Elnöki
kinevezése alóli felmentését kérő levél
 4. napirendi pont: Tájékoztató a Közművelődési Kollégium létszámáról
A Bizottság július és augusztus hónapokban nem tartott ülést.
7. ülés – CXLII. bizottsági ülés
Ideje: 2010. szeptember 6.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: A Nemzeti Kulturális Alap közép és rövid távú stratégiája
 2. napirendi pont: A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai
Egyesületével való együttműködés újraélesztése
 3. napirendi pont: A Nemzeti Kulturális Alap arculatának tervezete
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 4. napirendi pont: Az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium tag mandátumának
meghosszabbítása
 5-6. napirendi pont: A Nemzeti Kulturális Alap 2010. évi bevételeinek várható
alakulásáról, keretek emeléséről
 7. napirendi pont: A Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-támogatási koncepciójának
ismertetése, valamint a 2011. évre vállalható kötelezettség folyóirat-támogatások
esetében
 8. napirendi pont: Az NKA 2011. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének és
az NKA Igazgatósága 2011. évi működéséhez szükséges NKA-támogatás
megállapítása
 9. napirendi pont: Az NKA-törvény végrehajtási rendeletének módosítása
 Egyebek
8. ülés – CXLIII. bizottsági ülés
Ideje: 2010. október 14.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: A Minisztérium által javasolt Márai-program előterjesztésének
vitája
 2. napirendi pont: Az NKA szakmai kollégiumai 2010. évi beszámolójának
szempontrendszere
 3. napirendi pont: Az NKA-törvény módosítása
 4. napirendi pont: Teljesítménymutatók, illetve szakmai beszámolási szempontok
 5. napirendi pont: A Táncművészeti Szakmai Kollégium keretének emelése
 6. napirendi pont: A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos keretének emelése
 7. napirendi pont: A Revizor online-folyóirat kérése
 8. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Zenei
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 8.2. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 9. napirendi pont: A 2011. évi turisztikai pályázatok közös pályázati rendjének
előkészítéséről
 10. napirendi pont: Az Építőművészeti Szakmai Kollégium kérése – tájépítészeti
szakember
 11. napirendi pont: Az Ellenfény online-folyóirat kérése – felmentés kérése azon
megkötés alól, hogy csak egy kollégiumtól kérhet támogatást
 12. napirendi pont: A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetségének kérése – delegáló szervezet legyen a Népművészeti és a Zenei Szakmai
Kollégiumokban
 13. napirendi pont: A Magyar Szakkönyvkiadók Munkaközösségének kérése – az
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium nevének megváltoztatása
 14. napirendi pont: Az NKA 2011. évi tisztújításának előkészítése
 Egyebek
9. ülés – CXLIV. bizottsági ülés
Ideje: 2010. október 26.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
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 1. napirendi pont: A Minisztérium által javasolt Márai-program előterjesztésének
vitája
 2. napirendi pont: A Nemzetgazdasági Minisztérium irányelvei alapján meghatározott
2011. évi NKA-t megillető ötöslottó szerencsejáték játékadó-bevételének és az NKA
Igazgatósága 2011. évi működéséhez szükséges NKA támogatásának elfogadása
10. ülés – CXLV. bizottsági ülés
Ideje: 2010. november 17.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: Az NKA-törvény módosítása
 2. napirendi pont: A Márai kollégiumok Alapító okiratainak tervezete
 3. napirendi pont: Az NKA Szakmai Kollégiumok 2011. évi pénzügyi kereteinek
kialakítása
 3.1. napirendi pont: Beszámoló a Magyar Fesztiválszövetséggel való találkozóról
 4. napirendi pont: A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium keret átadása az
NKA Igazgatósága részére
 5. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 6. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 7. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 8. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Múzeumi
Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 9. napirendi pont: A Színházi Szakmai Kollégium keret átcsoportosítása
 10. napirendi pont: Az Iparművészeti Múzeum kérése
 11. napirendi pont: A Múzeumi Szakmai Kollégium címzett keretének egyedi keretté
való átsorolása
 Tájékoztató a 2011. évi ellenőrzési tervről
 Tájékoztató a 2011. év I. félévi pályáztatási ütemtervéről
11. ülés
Ideje: 2010. december 16.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
 1. napirendi pont: Az NKA Szakmai Kollégiumainak középtávú stratégiái
 2. napirendi pont: A korábbi Márai Testület megszüntetésének kezdeményezése
 3. napirendi pont: A 2011. évi pályázati adatlap módosítása
 4. napirendi pont: A Népművészeti Kollégium célkeret maradványának
felhasználhatósága – levéve napirendről
 5. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 6. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 7. napirendi pont: Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen
Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
 Egyebek
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A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN SZÜLETETT HATÁROZATOK
JEGYZÉKE
A Bizottság a 2010. év során kilenc rendes ülést, és egy rendkívüli ülést tartott. Írásbeli
szavazás útján történő döntésre a 2010. év első félévében öt alkalommal, második félévben
nem volt szükség.
A bizottsági üléseken született határozatok jegyzéke a következő:
1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott három program esetében egy 7 plusz egy
igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét
elfogadta.
2/2010. (I. 28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy az NKA 2010. évi Elnöki keretét
12 millió Ft-ban javasolja meghatározni Miniszter úrnak.
4/2010. (II. 15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2010. évi
visszatérítendő támogatási céltámogatási keretét 80 millió Ft-ban határozza meg.
5/2010. (II. 15.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kommunikációs költségvetésének
módosítása tárgyában az alábbiakkal hatalmazza fel az NKA Elnökét:
 a Bizottság nevében döntsön a 2010. évi részletes kommunikációs tervről (a Bizottság
által tárgyalt költségvetés átcsoportosítás, valamint „A Felemelő Század” és a „Márai
Program” második félévi központi kommunikációs prioritásának
figyelembevételével);
 kérje fel az Igazgatóságot, hajtsa végre a fent meghatározott költségek
átcsoportosítását, valamint az ahhoz kapcsolódó engedélyeztetési/adminisztrációs
feladatokat;
 kérje fel az Igazgatóságot – az első pont alapján rögzítettek figyelembevételével
történő – „médiabeszerzési” eljárás előkészítésére és lebonyolítására, a szükséges
engedélyeztetési eljárások lebonyolítására.
8/2010. (III. 4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok cél- és címzett támogatásait az
alábbiak szerint javasolja Miniszter úrnak meghatározni. (2. melléklet)
Játékadó-bevételnek főbb jogcímek közötti megosztása
2010. évi bevétel felosztása
Megnevezés
(millió forint)
Tervezett játékadó bevétel
10 000
Működési költség
(-) 900
Kommunikáció
(-) 120
Tartalékkeret
(-) 400
Támogatásra felhasználható szétosztható keret
8 580
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Miniszteri keret (25%):
Kollégiumok pályázati kerete:

2 145
6 435
millió Ft

Céltámogatások
Gyűjteményes kiállítás (megvalósult művek)
Életmű-kiállítás
Cirkuszművészet
Nemzeti filmarchívum digitalizálása
Címzett támogatások
Turisztikai pályázatok
Nemzetközi együttműködés
MTI-fényképarchívum digitalizálás előkészítés
Kisebbségi kollégium
„Revizor” program 92/2008.
Babaolvasó, Internetfiesta, BV-állomány
Folyóirat (2010-es előfizetés)
Kortárs galériák nk.-i vásárokon való részvétel
Márai-program
Felemelő század
Nagy kiállítások és vándorkiállítás
Zenei programok (Erkel, Mahler)
Színházi programok
Különösen fontos programok
Összesen:

Iparművész
Képzőművészeti
Közművelődés
Mozgókép

4
8
6
10

Kiemelt Kult. Programok
Kiemelt Kult. Programok
Múzeum
Kisebbségi kollégium
Kiemelt Kult. Programok
Könyvtár
Könyvtár
Képzőművészet
Könyvtár
Múzeum
Zene
Színház
Kiemelt Kult. Programok

300
100
15
50
20
30
70
20
600
475
325
130
20
550
2 230

Az NKA kollégiumainak 2010. évi jóváhagyott keretei
millió Ft
Kollégiumok

Építőművészet
Fotóművészet
Iparművészet
Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra
Képzőművészet
Könyvtár
Közművelődés
Levéltár

2010.évi
címzett
támogatás
3.

Kollégiumi
2010. évi
keretek együtt céltámogatás

2009. évi
keret

2010. évi
szabadkeret

1.

2.

110
135
240

106
130
228

106
130
228

277

264

264

269
272
389
167

256
257
371
162

20
700

4=2+3

276
957
371
162

5. (a 2-ból)

4

8
6
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Kollégiumok
Mozgókép
Múzeum
Műemlék és régészet
Népművészet
Szépirodalom
Színház
Tánc
Zene
Kiemelt Kult. Progr.
Nemz. és etn.
kultúra
Összesen

2009. évi
keret
359
309
376
217
339
249
205
290
200

4 403

2010. évi
szabadkeret
346
295
358
208
323
238
197
276
190

4 205

2010.évi
címzett
támogatás
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Kollégiumi
2010. évi
keretek együtt céltámogatás

130
970

346
635
358
208
323
258
197
406
1 160

50

50

2 230

6 435

340

20

10

28

9/2010. (III. 4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott kettő program esetében a 2213/0156 azonosító számú
pályázatot egy 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét elfogadta. A Bizottság a 2213/0155 azonosító számú pályázatot
hiánypótlásra a kollégiumon keresztül a pályázónak visszaadta.
10/2010. (III. 4.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
12/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Bizottság 2009. évi munkájáról szól beszámolót – egy bevezető szöveg
kiegészítési javaslatával – egyhangúlag elfogadta.
13/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az NKA szakmai kollégiumainak 2009. évi munkájáról szól beszámolókat – a
szövegszerű javítási javaslatok módosításának átvezetési kérelme mellett – egyhangúlag
elfogadta.
14/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
15/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az Bizottsági szakértő 2009. évi munkájáról szóló beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
16/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
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A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizennyolc program esetében egy 8 plusz
egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét
elfogadta.
17/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében egy
összeférhetetlenség mellett 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét elfogadta.
18/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által az elmúlt ülésre eljuttatott, majd hiánypótlásra visszaküldött,
2213/0155 azonosító számú pályázatot a Bizottság 8 plusz egy szavazattal nem fogadta el.
19/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Márai Program összesen 600 millió Ft-os 2010.
évi keret terhére hozható döntéseket az alábbiak szerint osztja fel:
 könyvtári állomány gyarapítására 550 millió Ft
 KELLÓ-portál fejlesztésére (3,7 MFt), Márai-testület költségeire összesen 10 millió Ft
 alkotói támogatás (MASZRE-együttműködés) 40 millió Ft
A Bizottság ugyanakkor felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy a MASZRE képviselőivel
az NKA-val közös alkotói támogatások érdekében a tárgyalásokat – utólagos tájékoztatás
mellett – megkezdje.
20/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott huszonkettő program esetében kettő nem,
s öt plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak
összegét elfogadta.
21/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Képzőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott hét program esetében hét plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
22/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Könyvtári Szakmai Kollégium által eljuttatott négy program esetében egy összeférhetetlenség
mellett hat plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és
annak összegét elfogadta.
23/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében két plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.
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24/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy vizsgálja
meg, s tegyen szövegszerű javaslatot az NKA törvényének végrehajtási rendelet azon
tételének módosítására, hogy a pályázati felhívásoknál ne a beadási határidő, hanem a postára
adás dátuma kerüljön megjelölésre.
26/2010. (VI. 24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egy nem és hét plusz egy igen szavazattal úgy döntött, hogy a 1132/2010. (VI.
18.) Kormányhatározat alapján az NKA pályázati keretéből az előterjesztés szerint – a
Kormány további intézkedéséig – 2 milliárd Ft-ot zárol. A zárolás a következő kollégiumokat,
az alább található összegekkel érinti:
Kollégiumok

2010. évi keretet 2010. 06.10-i
2010. 06. 24.
Módosított keret
terhelő döntések
keretzárolási javaslat
(Ft)
(Ft)
maradvány (Ft)
(Ft)
57 182 000
53 660 000
3 522 000
3 000 000
94 830 000
93 670 000
1 160 000
0
151 946 902
119 548 107
32 398 795
22 000 000

Építőművészeti
Fotóművészeti
Iparművészeti
Ismeretterjesztés és
125 800 000
Környezetkultúra
Képzőművészeti
171 987 000
Kiemelt Kulturális
1 476 200 000
Programok.
Könyvtári
905 216 550
Közművelődési
298 350 000
Levéltári
138 765 000
Mozgókép
263 710 000
Múzeumi
579 340 000
Műemlék és régészet
295 224 297
Népművészeti
171 100 000
Szépirodalmi
74 180 000
Színházi
152 449 000
Táncművészeti
143 600 000
Zeneművészeti
323 040 000
I. Állandó
5 422 920 749
kollégiumok összesen:
Miniszteri keret
Márai-program
(Könyvtári)
Zárolt keret
100 000 000
Kommunikációs
(NKA)
Saját erő (KKP)
Összesen

123 560 000

2 240 000

2 000 000

89 990 000

81 997 000

60 000 000

886 100 000

590 100 000

276 000 000

182 885 594
201 208 850
80 514 060
100 925 000
441 710 000
247 778 000
120 720 000
47 300 000
77 910 000
139 505 000
244 340 000

722 330 956
97 141 150
58 250 940
162 785 000
137 630 000
47 446 297
50 380 000
26 880 000
74 539 000
4 095 000
78 700 000

40 000 000
65 000 000
35 000 000
96 000 000
90 000 000
20 000 000
40 000 000
0
10 000 000
4 000 000
20 000 000

3 251 324 611

2 171 596 138

783 000 000
452 000 000
600 000 000

0
0

100 000 000

100 000 000
100 000 000
–35 000 000
2 000 000 000

dr. Harsányi László s.k.,
a Bizottság elnöke
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27/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a javasolt módosítások figyelembevételével a
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának középtávú stratégiáját elfogadja.
 A Bizottság alappillérként az NKA törvényében megfogalmazott hármas tagozódást –
az alkotást, terjesztést és a megőrzést – tartja elsődleges szempontnak és a pályáztatási
gyakorlatban meghatározónak, mégpedig ebben a sorrendben.
 A Piramiselv alapján a kevésnek sokat elvét felváltja az inkább többnek kevesebbet
elve. A Piramiselv érvényesülésének valamennyi szakmai kollégium munkájában meg
kell jelennie, de az egyes szakmai területek sajátosságait a kollégiumi stratégiában kell
rögzíteni.
 Tekintettel a pályázati döntések területi aránytalanságára a főváros, a vidék és a
határon túliak között, a kollégiumoknak mind a pályázatok kiírásakor, mind a
döntések meghozatalakor arányosságra kell törekedniük. Stratégiai cél, hogy
egészséges arányban módosuljanak a budapesti, illetve a vidéki és a határon túli
pályázóknak megítélt támogatási összegek.
 A szakmai kollégiumok közötti pénzfelosztásban kisebb mértékű aránytalanságot
szülhet a megváltozott jogszabályi környezet (Pl. Filmtörvény, Előadó-művészeti
törvény stb.), melynek révén az egyes területeknek külső állami forrásból külön
támogatás jut. Ezek ismeretében felül kell vizsgálni a kollégiumi pénzkeretek arányát.
 A Bizottság felkéri a szakmai kollégiumokat, hogy a következő évi keretek
felosztásakor hangolják össze az alkotói támogatások mértékét, és azon kollégiumok
esetében, ahol indokolt, a jövőben nagyobb arányban jelenjék meg ez a támogatási cél.
A Bizottság elvárja továbbá azt is, hogy az Alap lehetőleg olyan alkotói programokat
támogasson, amelyek el is jutnak közönségükhöz.
 A Bizottság úgy határozott, hogy az egyedi és meghívásos pályázatok számát
érdemben csökkenteni kell a kollégiumi döntések terén, valamint ugyanezt javasolta a
miniszteri keret felhasználását érintően is.
 A Bizottság fontosnak tartja a gyermekkultúra eddiginél hatékonyabb támogatását.
Felkéri a Kollégiumokat, hogy stratégiájuk kialakítása és a pályázataik kiírása során a
gyermekek, az ifjúság kulturálódási lehetőségeinek javítására sajátos eszközeikkel
megkülönböztetett figyelmet fordítsanak.
 A digitális kultúrának kiemelt szerepet szán a stratégia. Ez nemcsak a létező kulturális
értékek digitalizációját foglalja magában, hanem egy új szemléletmód érvényre
juttatását, amely minden kollégium gondolkodásában és döntésében meg kell, hogy
jelenjék.
 A Bizottság úgy határozott, hogy a korábban hasznosnak bizonyult Ithaka-programot
föleleveníti.
 A Bizottság a korábban fölállított, de tevékenységet nem folytató "Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Kultúrája" elnevezésű ideiglenes kollégium megszüntetését
kezdeményezi. A továbbiakban, ahogy eddig is, a kisebbségi csoportoktól beérkező
pályázatok elbírálását az érintett szakmai kollégiumok a programok minősége alapján
végzik – a rászorultság figyelembevételével.
 A Bizottság javasolta, hogy a Minisztérium által kiemeltnek minősített kulturális
programok tartozzanak a miniszteri kereten belül a miniszter döntési hatáskörébe.
 Az összeférhetetlenség törvényi szabályozása - a létező problémák mellett – túlzott.
Jelenleg három magas szintű jogszabály ír elő korlátozásokat – sajnos
összehangolatlanul. (Átláthatósági törvény; Filmtörvény és az NKA törvénye.)
Kezdeményezni kell a jogszabályok összehangolását.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

28 / 289

 A Bizottság továbbra is szükségesnek és indokoltnak tartja a szakmai kollégiumok
ellenőrző tevékenységének tágítását, különös figyelemmel a pályázó
beszámoltatásának szempontjaira, azon belül a teljesítménymutatók kialakítására,
alkalmazására. Továbbá indokolt fenntartani minden szakmai kollégiumi vezető és tag
tekintetében az évente legalább 1 helyszíni teljesítmény-ellenőrzést.
 A Bizottság – a jövőben – minden év elején kiadja a szakmai kollégiumok éves
beszámolóihoz kapcsolódó szempontrendszert, amely motiválja a kollégiumokat a
sajátos szakmai beszámoló-szempontok kialakítására.
 A Bizottság célként határozta meg, hogy a kollégiumok jelentős döntéseik után, de
legalább évente egyszer számoljanak munkájukról sajtótájékoztató keretében.
28/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a MASZRE által felkínált támogatást az
NKA fogadja (amelyhez miniszter úr egyetértése is szükséges), valamint a MASZRE
képviselője(i) az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, és a Szépirodalmi kollégiumok
döntési ülésein tanácskozási joggal részt vegyenek.
29/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 6 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap új
emblémájának tervezetét.
30/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta Dicső Ágnes, Múzeumi Szakmai Kollégiumi tag
mandátumának meghosszabbítását 2011. július 31-ig, és megbízásának kérése céljából
miniszter úrhoz továbbítja.
31/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a keretemelésre vonatkozó javaslatot változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Kollégiumok

Építőművészeti Kollégium
Fotóművészeti Kollégium
Iparművészeti Kollégium
Ismeretterj. és Környezetkult. Koll.
Képzőművészeti Kollégium
ARTCHIVUM címzett keret
Kiemelt Kulturális Programok
Koll.
Könyvtári Kollégium
Közművelődési Kollégium
Levéltári Kollégium
Mozgókép Kollégium
Múzeumi Kollégium

2010.
06.24.
Címzett
zárolt keret keretek
megnyitása
3 000
0
22 000
2 000
60 000

Cél
keretek

60 000

További
javasolt
keretemelés
21 000
10 000
20 000
48 000
40 000

ezer Ft-ban
Miniszter
Úr részére
előterjesztett
2010.évi
keretemelés
összesen
24 000
10 000
42 000
50 000
170 000

10 000
40 000
65 000
35 000
96 000
74 800

15 000

100 000

100 000

20 000
25 000

60 000
90 000
35 000
111 000
178 000
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Kollégiumok

2010.
06.24.
Címzett
zárolt keret keretek
megnyitása

Felemelő Század programjai
Műemlék és régészeti Kollégium
20 000
Népművészeti Kollégium
40 000
Szépirodalmi Kollégium
0
Színházi Kollégium
10 000
Táncművészeti Kollégium
4 000
Zeneművészeti Kollégium
20 000
Tartalékkeret
I. Állandó kollégiumok összesen: 491 800
II. Miniszteri keret
452 000
Célkeretek
Mozgókép Kollégium
Régi magyar filmek digitalizálása
Alkotói támogatások
Szépirodalmi Kollégium
Zeneművészeti Kollégium
Népművészeti Kollégium
Színházi Kollégium
Képzőművészeti Kollégium
Címzett keretek
Képzőművészeti Kollégium
ARTCHIVUM címzett kerete
Múzeumi Kollégium
Felemelő Század programjai
Holocaust Emlékház
Mindösszesen: 943 800
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Cél
keretek

További
javasolt
keretemelés

Miniszter
Úr részére
előterjesztett
2010.évi
keretemelés
összesen

103 200
15 000
30 000
6 000

40 000
20 000
10 000

30 000

113 200

20 000
290 000
156 000 664 000
23 000

60 000
75 000
30 000
26 000
4 000
70 000
290 000
1 425 000
475 000

15 000
30 000
30 000
15 000
6 000
60 000
10 000
100 000
3 200
113 200

156 000 687 000

1 900 000

32/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a folyóirat támogatási koncepciót, eljárást 2011. évre vonatkozóan egyhangúlag
megerősítette, de az 1700 Ft/db támogatási kvótát törölte, továbbá hatályon kívül helyezte a
közvetlen előállítási összköltség 80%-ra történő pályázás lehetőségét és annak legalább 70%ban történő elismerését. A Bizottság a 2011. évi folyóiratok-támogatására az alábbi
táblázatban meghatározott összegeket egyhangúlag jóváhagyta a kollégiumok számára. A
Bizottság úgy határozott, hogy a jövő év első félévében újratárgyalja a folyóirat-betétlap
átdolgozásának lehetőségeit a kollégiumoktól bekért adatok és tapasztalatok alapján.
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Kollégium

2010. évi folyóiratokra
megítélt támogatás Ft-ban
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2011. évi folyóiratok
támogatására tervezett döntés
(2010. évben) a 2011. évi keret
terhére Ft-ban
30 000 000
45 000 000
45 000 000
26 000 000
70 000 000
50 000 000
21 000 000
10 000 000
25 000 000
25 000 000
7 000 000

Mozgókép
36 300 000
Színház
45 061 000
Zene
43 000 000
Tánc
26 300 000
Képző
70 000 000
Ipar
44 500 000
Fotó
20 700 000
Népművészet
8 000 000
Közművelődés
25 730 000
Könyvtár
20 400 000
Levéltár
6 914 000
Múzeum *
11 575 000
Építő
39 968 000
Ismeretterjesztés
132 100 000
Szépirodalom **
470 300 000
Műemléki és Régészeti
10 000 000
Kiemelt Kult. Progr. ***
0
I. Állandó koll. összesen:
1 010 848 000
* 2010. évi keretből
** döntés 2011-ben lesz, tartalmazza a 3 évre vállalt kötelezettségeket
*** nem támogat folyóiratokat

44 000 000
150 000 000
10 000 000
558 000 000

33/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az NKA 2011. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételét
10.000 millió Ft-ban, az NKA Igazgatósága működési költségvetési támogatását 900 millió
Ft-ban határozta meg.
34/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta az NKA Igazgatósága által
előterjesztett módosítási javaslatát a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletnek.
35/2010. (IX. 6) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumnak egyhangúlag
engedélyezett 8 millió forint átcsoportosítást.
36/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a kollégiumok 2010. évi szakmai beszámolói szempontrendszerét a javasolt
módosítás figyelembevételével egyhangúlag elfogadta, amelyet az érintettek közvetlenül
kapnak meg.
37/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
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A Bizottság egyhangúlag támogatta az NKA Igazgatósága által előterjesztett – a napirendi
pont tárgyalásakor tett kiegészítések figyelembevételével –, az 1993. évi XXIII. törvény
módosítási javaslatát. Egyúttal kérte a NEFMI felé történő előterjesztés kezdeményezését.
38/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok vezetői gondoskodjanak arról,
hogy valamennyi téma, altéma esetén a szakmai tartalomra vonatkozó beszámolási
szempontok az eddigiekhez képest bővebben, részletesebben jelenjenek meg a pályázati
felhívásokban, s ennek megfelelően az Igazgatóság által a támogatott pályázóval kötendő
szerződésekben.
39/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Táncművészeti Szakmai Kollégium egyedi pénzkeretét – a központi
tartalékkeret terhére – 25 millió forinttal megemelését egyhangúlag jóváhagyta.
40/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos keretének 13 millió forinttal történő
megemelésével – tekintettel arra, hogy a Bizottság által támogatandó cél [a régi magyar
filmek digitalizálása] nem változik, csak a ráfordítható összeg – a Bizottság egyhangúlag
egyetértett.
41/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Revizor című online-folyóirat – írásbeli
kérésének megfelelően – az idei évben a Színházi Szakmai Kollégiumhoz nyújthat be
pályázatot. A Bizottság határozata alapján a Revizor című online folyóirat a továbbiakban
nem jelenik meg az NKA portálján, valamint a Bizottság a jövőben nem kiemelt folyóiratként
kezeli, ezért nem határoz meg számára juttatandó támogatási összeget.
42/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Zenei Szakmai Kollégium tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntéseket hozta:
Pályázat
száma

Pályázó neve

Pályázat célja

Helyiérték
Gondolkodók és
XI. Jazz és a Bor Fesztiválja
1. 1440/537
Alkotók Regionális című program megvalósítására
Egyesülete
Jazz Dal Színpad
Magyar Dal Napja megvalósítására a Magyar Dal
2. 1440/561
Nonprofit Kft.
Napja országos
rendezvénysorozat keretén belül
Jazz előadóművészek
Magyar Jazz
vendégszerepeltetésére a Sziget
3. 1440/563
Alapítvány
2010-es rendezvény ’0’ napján, a
Magyar Jazz Napján
Vigyázó Sándor
Jazz Presszó címmel
4. 1440/595
Művelődési Ház
koncertsorozat megvalósítására

Igényelt
Bizottsági
összeg (Ft) döntés (Ft)
1.190.000

990.000

1.250.000

900.000

1.200.000

1.200.000

735.000

500.000
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43/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Fotóművészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázattal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett pályázatot
elbírálta és az alábbi döntést hozta:
Pályázat
száma

Pályázó neve

Pályázat célja

Magyar Újságírók
XXIX. Magyar Sajtófotó-kiállítás
1. 1813/0154 Országos
és kísérőkiállításai lebonyolítására
Szövetsége

Igényelt
Bizottsági
összeg (Ft) döntés (Ft)
2.500.000

2.500.000

44/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen
a 2011. évben is szándékában áll a turisztikai vonzerővel bíró nemzetközi és országos
jelentőségű kulturális rendezvényeket támogatni. A Nemzeti Kulturális Alap a jövő évi
pályázat keretösszegéhez 200 millió Ft-tal járul hozzá. A Bizottság felkéri az Igazgatóságot az
együttműködési megállapodás előkészítésére.
45/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Építőművészeti Szakmai Kollégium
tagságába tájépítész szakember delegálása szükséges. Ennek megfelelően újra kell fogalmazni
az Építőművészeti Szakmai Kollégium feladatkörét. A delegálási eljárás lefolytatására a
Bizottság az Elnököt kérte fel.
46/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy fenntartva 67/2008. (IX.09.) számú
határozatát, miszerint egy pályázó csak egy kollégiumtól kérhet támogatást, az Ellenfény
online-folyóirat továbbra is csak a Táncművészeti Szakmai Kollégiumhoz nyújthat be
pályázatot. A Bizottság továbbá döntött arról is, hogy 2011. első félévében a folyóirattámogatásokkal kapcsolatos határozatait felülvizsgálja.
47/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége delegáló szervezet legyen a Népművészeti és a Zenei Szakmai
Kollégiumok tagjainak ajánlásakor.
48/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag nem támogatta a Magyar Szakkönyvkiadók Munkaközösségének
kérését, miszerint az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium nevét
Ismeretterjesztés, Szakkönyv- és Környezetkultúra Kollégium elnevezésre módosítsák,
ugyanis a tudományos szakkönyvkiadást az NKA szakmai kollégiumai eddig is támogatták.
49/2010. (X.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA-bizottság Elnökét felhatalmazza az
NKA Bizottsági tagjainak, szakmai kollégiumok vezető személyeinek és tagjainak
kinevezése, vezetői, illetve tagsági megbízások meghosszabbítása érdekében tett jelölési és
delegálási eljárás lefolytatására.
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50/2010. (X.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.
51/2010. (X.26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
1. A Bizottság a Márai Programot kiemelten fontosnak tartja és elindítását azonnali
hatállyal kezdeményezi.
2. A Bizottság – a NEFMI javaslatát elfogadva –, felkéri az Igazgatóságot, hogy „Márai
Irodalmi Ideiglenes Kollégium” és „Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium”
mielőbbi működéséhez szükséges eljárások előkészítésére készítsen előterjesztést a
2010. november 18-i ülésre.
3. A Bizottság határozata alapján a két ideiglenes kollégium működésének első
lépéseként készítsen felhívást a könyvkiadóknak, hogy haladéktalanul állítsák össze a
legfeljebb 60 könyvcímből álló ajánlatukat a Márai-lista mielőbbi összeállításához.
4. A Bizottság határozata szerint a Márai-programmal kapcsolatos pályázati felhívások
kiírására kizárólag a 2011. évben kerülhet sor, figyelembe véve a jövő évi
költségvetési keret alakulását.
5. A Márai Program megvalósítása érdekében szükséges változtatási lépéseket – a
NEFMI-vel történt egyeztetést figyelembe véve – a Bizottság jóváhagyásával a két
ideiglenes kollégium tegye meg.
A határozatokat a Bizottság egyhangúlag fogadta el.
52/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag támogatta 1993. évi XXIII. törvény 4.§ (5) bekezdésének az NKA
Igazgatósága által előterjesztett módosítási javaslatát, miszerint az előző év végi maradvány a
tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető – az előző évek
kötelezettségvállalásainak fedezeteként – a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű
módosításával.
53/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag javasolta Miniszter úrnak, hogy a „Márai Irodalmi Ideiglenes
Kollégium” és a „Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium” alapító okiratának az NKA
Igazgatósága által előterjesztett tervezetét fogadja el.
54/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az előterjesztés mellékleteiben szereplő keretjavaslatot elvi egyetértéssel
egyhangúlag elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Népművészeti és a Zenei Szakmai
Kollégiumok 2011. évi kereteinek emelését javasolja. A Testület a következő Bizottsági ülés
alkalmával a Szakmai Kollégiumok 2011. évi pénzügyi kereteinek meghatározását
újratárgyalja, tekintettel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének alakulására és
elfogadására.
55/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Az NKA Bizottsága – Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr egyetértése esetén – a Műemléki és
Régészeti Szakmai Kollégium kezdeményezésére – 10 millió forinttal csökkenti a Kollégium
egyedi pénzkeretét, és – a műemléki rekonstrukciók szakértői ellenőrzésének díjazása
érdekében – ugyanezzel az összeggel megemeli az Igazgatóság költségvetését.
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56/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Levéltári Szakmai Kollégium tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntéseket hozta:
Pályázat
száma

Pályázó neve

Magyar
1. 2201/0059 Történelmi
Társulat
Magyar
2. 2201/0061 Levéltárosok
Egyesülete

Pályázat célja

Igényelt
Bizottsági
összeg (Ft) döntés (Ft)

A Turul című folyóirat 2011. évi 4
számának megjelentetésére

1.989.290

970.000

A Levéltári Szemle című folyóirat
2011. évi 4 számának
megjelentetésére

3.044.415

2.200.000

57/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – az Építőművészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázattal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett pályázatot
elbírálta és az alábbi döntést hozta:
Pályázat
száma
1.

2413/104

Pályázó neve

Pályázat célja

Magyar
Építészeti Hidak Kelet-Nyugat
Építőművészek 2010. című konferencia és
Szövetsége
kiadvány megvalósítása

Igényelt
összeg (Ft)

Bizottsági
döntés (Ft)

2.980.000 2.564.000

58/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – az Iparművészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntéseket hozta:
Pályázat
száma

Pályázó neve

Magyar Képző és
1. 1701/0115 Iparművészek
Szövetsége
Magyar Képző és
2. 1707/0034 Iparművészek
Szövetsége
Magyar
Alkotóművészek
3. 1707/0040
Országos
Egyesülete

Pályázat célja
A Netlevél című internetes
folyóirat 2011. évi
megjelentetésére
Interdiszciplináris konferencia és
kiállítás megrendezésére
Látványtár- Az év díszlet és
jelmeztervezője 2011 című
országos szakmai találkozóra és
kiállításra

Igényelt
Bizottsági
összeg (Ft) döntés (Ft)
5.100.000 4.000.000
915.000

600.000

2.750.000

800.000
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59/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Múzeumi Szakmai Kollégium tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntéseket hozta:
Pályázat
száma
1.
2.
3.
4.

Pályázó neve

Pályázat célja

Igényelt Bizottsági
összeg (Ft) döntés (Ft)

Tárgyvásárlásra a Szabadtéri
Szabadtéri
2309/0834
Néprajzi Múzeum Erdély
1.000.000 1.000.000
Néprajzi Múzeum
épületegyütteséhez
Heves Megyei
Főkötők restaurálásra a Dobó
2311/1912 Múzeumi
István Vármúzeum néprajzi
995.000
995.000
Szervezet
gyűjteményéből
Szabadtéri
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
2311/1950
1.000.000
800.000
Néprajzi Múzeum paraszti járműveinek restaurálása
Heves Megyei
A Hatvany Lajos Múzeum
2312/0710 Múzeumi
falvédőgyűjteménye című
796.450
316.000
Szervezet
műtárgykatalógus megjelentetése

60/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházi Szakmai Kollégium részére meghatározott 20
millió Ft címzett keret átcsoportosítását alkotói támogatások és kis költségvetésű, a színház
műfaji határait tágító és formai megújítását célzó előadások létrehozására és – egyetértés
kérése céljából – Miniszter úrhoz továbbítja.
61/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészeti Múzeum címzett keretből elnyert, és
visszautalt támogatás 19.500.000 forintos összeg átcsoportosítását a Múzeumi Szakmai
Kollégium egyedi pályázati kerete számára és – egyetértés kérése céljából –- Miniszter úrhoz
továbbítja.
62/2010. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Múzeumi Szakmai Kollégium részére címzett keretként, a Holocaust Emlékház
programjának megvalósítására elkülönített 3,2 millió forintot felszabadítja és a Kollégium
egyedi keretének emelésére egyhangúlag jóváhagyta.
63/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap 17 Szakmai Kollégiuma által benyújtott
középtávú stratégiákat, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről.
64/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag javasolta Miniszter úrnak a "Márai Testület" ideiglenes kollégium
megszüntetését, egyidejűleg a testület vezetője és tagjai megbízásának visszavonását.
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65/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag javasolta Miniszter úrnak a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium és
a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium delegált tagjainak megbízását, valamint a Márai
Irodalmi Ideiglenes Kollégium vezetőjének Szörényi László, a Márai Tényirodalmi Ideiglenes
Kollégium vezetőjének Császtvay Tünde kinevezését. A két ideiglenes kollégiummal a
Bizottság részéről kapcsolattartó személynek Ramháb Máriát javasolták.
66/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2011. január 1-jétől érvényes pályázati adatlapot, és
kérte az NKA Igazgatóságát a javasolt módosítások elvégzésére. A Bizottság döntése
értelmében a pályázati adatlap 1.8. pontjában a pályázat tevékenység szerinti besorolása
helyett, az egyszeri vagy folytatásos program megadása szerepeljen, így a korábbi 75/2005.
(XII. 19.) számú határozatát a Nemzeti Kulturális Alapprogram új kulturális
nomenklatúrájáról hatályon kívül helyezte.
67/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Fotóművészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázattal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett pályázatot
elbírálta és az alábbi döntést hozta:
Pályázat
száma

Pályázó neve

Pályázat célja

Magyar Újságírók Fotóriporter című kiadvány
1. 1801/0111 Országos
2011. évi 4 lapszámának
Szövetsége
kiadására

Igényelt
összeg (Ft)

Bizottsági
döntés (Ft)

2.000.000

2.000.000

68/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – a Táncművészeti Szakmai Kollégium tagjának a pályázattal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta:
69/2010. (XII.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság – az Építőművészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos
összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként felterjesztett
pályázatokat elbírálta és az alábbi döntéseket hozta:
Jankovics Marcell s.k.,
a Bizottság elnöke
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A 2010. ÉVI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT SZÜLETETT
HATÁROZATOK JEGYZÉKE
A Bizottság rendes ülései közötti időben, amennyiben szükséges volt, írásbeli szavazást
tartott. Írásbeli szavazás útján történő döntésre a 2010. év első félévében öt alkalommal volt
szükség.
A bizottsági ülések között született határozatok jegyzéke a következő:
3/2010. (II. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT (írásbeli szavazás)
A Bizottság a Márai Programmal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:
Nyolc plusz egy igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy:
 Az NKA-nál jöjjön létre egy Márai Testület, amelynek tagjai a következők: NKA
Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégium – 2 tag, NKA Könyvtári kollégium –
2 tag, NKA Szépirodalmi kollégium – 2 tag, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése – 2 tag, valamint a két legnagyobb írószervezet 1-1 delegáltja.
 A Márai Testület vezetője az NKA Könyvtári kollégium vezetőjének személye.
 A Testület feladata a körülbelül 1000 címet tartalmazó „Márai lista” létrehozása és
karbantartása.
 A Testület tagjai közül a külső tagok szerény díjazást kapjanak munkájukért, a belsős
kurátorok tiszteletdíját a Bizottság megemeli. A tiszteletdíjak fedezete a Márai
Program kerete.
Hét plusz egy igen és két nem szavazattal úgy döntött, hogy:
 A Könyvtári kollégium hozza létre a programban résztvevő könyvtárak listáját, s e
listával együtt a könyvtáranként felhasználható Forint keretet.
 E folyamat eljárási módját a könyvtári kollégium dolgozza ki.
 A könyvtárak között felosztható pénzösszeg a 2010. évi keret terhére 700 millió, a
2011. évi bevétel terhére további 200 millió Ft.
 A Könyvtári kollégium külön pályázati körben dönthet a promóciós,
rendezvénytámogató, kommunikációs pénzek felhasználásáról (ez azonban nem zárja
ki, hogy más, érintett kollégium külön pályázatot hirdessen hasonló témakörben).
Hét plusz egy igen és két nem szavazattal úgy döntött, hogy:
 A program végrehajtója a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, amely
a programba a Könyvtári kollégium által kiírt meghívásos pályázat útján kerülhet be.
 A meghirdetett pályázat kerete 900 millió Ft; valamint a könyvek beszerzéséhez és
szétosztásához közvetlenül kapcsolódó, számlával igazolható, illetve a pályázati
kiírásban meghatározott, e nélkül elszámolható, százalékosan meghatározott költség
együttes összege.
 A pályázati kiírásban a kollégiumnak egyértelművé kell tennie, hogy bizonyos
költségek (postázással, tárolással, csomagolással, valamint a szállítással összefüggő
költségek) az érintett könyvtárak hozzájárulásaként kerüljenek megállapításra.
 A meghívásos pályázat kösse ki, hogy a KELLO saját eszközeivel hozza létre a
program lebonyolításához szükséges és elengedhetetlen informatikai rendszert
(melynek maximális költsége egyszeri 4 millió Ft); beleértve a hozzáférési
jogosultsági szintek kidolgozását és biztosítását is.
6/2010. (II. 24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Bizottságának 2010. évi munkatervét
Miniszter úr számára elfogadásra javasolja. (1. melléklet)
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Az NKA Bizottságának 2010. évi munkaterve
1. ülés
Ideje: 2010. január 28./február 15.
Helye: Hotel Flamenco, NKA-székház
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. január 19.
Tervezett napirendi pontok:
 Márai-program
 Az NKA 2010. évi járulékbevételének módosított felosztása
 Az NKA szakmai kollégiumainak 2010. évi módosított címzett keretei
 Javaslatok a Bizottság 2010. évi munkatervéhez
 Bizottság döntése azokról a pályázatokról, amelyek esetében a kollégiumok az
összeférhetetlenség miatt határozatképtelenek voltak
 A Kritika című lap panaszos levele
 NKA 2010. évi elnöki keretének meghatározása
 Szakmai kollégiumok 2009. évi beszámolójának szempontrendszere
 Tájékoztató az NKA tisztújítási folyamatáról
 A Múzeumi Szakmai Kollégium 2010. évi visszatérítendő támogatási kerete
 Az NKA 2010. évi kommunikációs keretének belső átcsoportosítása
 Az NKA 2009. évi bevételeinek alakulása, következményei a 2010. évre
 Tájékoztató a 2010-től érvényes jogszabályi változásokról
 Tájékoztató az NKA tisztújításának eredményéről
 Tájékoztató a „Teljesítménymutatók” témában folytatott felmérés eredményéről
 Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési feladatokról
2. ülés
Ideje: 2010. február 22.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. február 15.
Tervezett napirendi pontok:
 Az elnöki szakértő beszámolója a 2009-os teljesítésről és a 2010-es tervekről
 Tájékoztatás az NKA Igazgatósága 2009. évi ellenőrzési programjának teljesüléséről
 A szakmai kollégiumok 2009. évi beszámolója
 Az ideiglenes kollégiumok 2009. évi szakmai beszámolója
 A 2010. évre vállalható kötelezettségvállalások mértékének differenciált megállapítása
3. ülés
Ideje: 2010. március 22.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. március 16.
Tervezett napirendi pontok:
 A Bizottság 2009. évi beszámolója
 Az NKA Igazgatóságának 2009. évi beszámolója
 A szakmai kollégiumok 2009. évi beszámolója (folytatás)
 Az ideiglenes kollégiumok 2009. évi szakmai beszámolója (folytatás)
 Az NKA Miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2009. évi beszámoló
 NKA 2010. évi pr-terve
 Tájékoztató az informatikai fejlesztésekről
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 Tájékoztató a szakmai vándorgyűlések támogatásáról
 Tájékoztató a 2010–2011. évek jelentős programjairól
4. ülés
Ideje: 2010. április 19.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. április 12.
Tervezett napirendi pontok:
 Beszámoló a bizottsági szakértői csoport 2009. évi munkájáról, és 2010. évi terveiről
 Tájékoztató az NKA 2010. évi kommunikációs programjáról
 Tájékoztató a címzett támogatási pályázatokról
 Tájékoztató a 2010–2011-es évek eseményeiről
 Tájékoztató az NKA bevételeinek alakulásáról
5. ülés
Ideje: 2010. május 17.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. május 10.
Tervezett napirendi pontok:
 Beszámoló az NKA által támogatott nagy kutatások eredményeiről
 Együttműködés az Önkormányzati Minisztériummal (2011.)
 NKA-hoz különböző okok miatt visszautalt összegek sorsa
 Tájékoztató az NKA 2010. évben esedékes laptámogatási koncepció előkészítéséről
6. ülés
Ideje: 2010. június 21.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. június 14.
Tervezett napirendi pontok:
 Az NKA 2010. évi bevételi előirányzata
 NKA Igazgatóság 2010. évre tervezett kiadása
 NKA „Revizoronline” első féléve eredményeinek ismertetése, döntés a jövőről
 NKA 2010. évi bevételeinek alakulása, esetleges szükséges intézkedések megtétele
 Döntés Önkormányzati Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap közös 2011. évi
programok támogatására irányuló turisztikai pályázati forrásáról
A Bizottság július és augusztus hónapokban csak szükség esetén tart ülést, június tartalék
hónap az első félévben felmerülő problémák megvitatására.
7. ülés
Ideje: 2010. szeptember 20.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. szeptember 13.
Tervezett napirendi pontok:
 Az NKA 2010. évi tisztújítási folyamatával kapcsolatos feladatok
 Tájékoztatás az első félév munkájáról, a nyári eleji ülés óta történt eseményekről
 Az NKA pályázati rendszerének 2011. évi prioritásai, címzett és céltámogatások (első
változat)
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8. ülés
Ideje: 2010. október 18.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. október 11.
Tervezett napirendi pontok:
 A 2010. évi folyóirat támogatások főbb szempontjai
 Az NKA 2010. évi ellenőrzési terv koncepciója
 Az NKA 2010. évi tisztújítása – vezetői megbízások
 Az NKA pályázati rendszerének 2011. évi prioritásai, címzett és céltámogatások
(második tárgyalás)
 Az NKA 2010. évi kommunikációs munka beszámolója, 2011. évi tervek
 Az NKA bevételeinek alakulása
 Márai-program ismertetése
 Kollégiumi tisztújítás – vezetői mandátumok, tagsági mandátumok meghosszabbítása
 Az NKA 2011. évi ellenőrzési koncepciója
9. ülés
Ideje: 2010. november 15.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. november 8.
Tervezett napirendi pontok:
 Az NKA pályázati kiírásai célkitűzésének véglegesítése
 Az NKA 2010. évi tisztújítása
 Az NKA 2011. évi pályázati rendszer prioritásai, címzett és céltámogatások (3.
változat)
 Az NKA 2011. évi kommunikációja
 Az NKA 2011. évi első félévi pályázati naptára
 Tájékoztató az NKA 2011. évi ellenőrzési terve
10. ülés
Ideje: 2010. december 13.
Helye: NKA-székház, földszinti tárgyaló
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2010. december 6.
Tervezett napirendi pontok:
 Az NKA 2010 évi tisztújítási folyamata
 A 2011. évi pénzügyi keretek és más a törvényben meghatározott egyéb feltételekről
döntés
 Az NKA 2010. évi kollégiumi beszámolói szempontjainak meghatározása
A Bizottságnak – szükség szerint – valamennyi ülésén napirendi pontja:
 A Bizottság döntése azokról a pályázatokról, amelyek esetében a kollégiumok az
összeférhetetlenség miatt határozatképtelenek voltak
7/2010. (II. 24.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok szakmai beszámolóinak
szempontrendszerét – a napirendi pont tárgyalásakor tett javaslatok figyelembe vételével – az
előterjesztés szerint határozza meg. A kollégiumok beszámolóinak elkészítését ez alapján
folyó év március 12-ig kéri. A kollégium vezetői a szempontrendszert megkapták.
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11/2010. (IV. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.
25/2010. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 71/2009 (XI.23.) számú határozatának szövegét
az alábbiak szerint módosítja: „A listára [Márai-lista] csak olyan könyvek kerülhetnek fel,
amelyek esetében a kiadói ajánlat versenyképes árú, de legfeljebb a kiskereskedelmi ár 64
százaléka.” A Bizottság ugyanakkor arról is döntött, hogy fenti döntés értelmében a Bizottság
a 3/2010 (II.11) számú határozatának azon tételét, mely szerint „A pályázati kiírásban a
kollégiumnak egyértelművé kell tennie, hogy bizonyos költségek (postázással, tárolással,
csomagolással, valamint a szállítással összefüggő költségek) az érintett könyvtárak
hozzájárulásaként kerüljenek megállapításra” – megsemmisíti.
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AZ NKA 2010-TŐL KINEVEZETT TISZTSÉGVISELŐI – SZEMÉLYI
VÁLTOZÁSOK
A Bizottság 2010. augusztus 1-jével kinevezett elnöke:
Jankovics Marcell
A szakmai kollégiumok 2010. január 1-jével kinevezett vezetői:
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Pottyondy Péter - építész
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Dr. Bartos Éva – könyvtáros, a Könyvtári Intézet igazgatója
Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Keszthelyi Ferencné – művészettörténész
Közművelődési Szakmai Kollégium
Dr. Koncz Gábor – a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója
Levéltári Szakmai Kollégium
Dr. Gecsényi Lajos – történész, levéltáros
Mozgókép Szakmai Kollégium
Kende János – filmoperatőr
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Bereczki Ibolya – néprajz-muzeológus, a Szentendrei Skanzen igazgatóhelyettese
Népművészeti Szakmai Kollégium
Varga Albin – a Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Takáts József – irodalomtörténész, kritikus
Színházi Szakmai Kollégium
Szabó István – az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgató helyettese
A szakmai kollégiumok 2010. január 1-jével kinevezett tagjai:
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Csontos Györgyi – építész, tanársegéd
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Sipos Enikő – textil restaurátor művész
Zidarics Ilona - Ferenczy Noémi díjas ötvösművész
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Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Dr. Bencze Gyula – tudományos tanácsadó, professor emeritus
Dr. Kubassek János – a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
Ekler Gergely – a Studiorum Consulting Kft. szakmai tanácsadója
Zwikl András – művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa
Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Bán András – műkritikus, a Miskolci Galéria igazgatója
Készman József – művészettörténész, a Műcsarnok kurátora
Könyvtári Szakmai Kollégium
Tőzsér Istvánné – a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Közművelődési Szakmai Kollégium
Darócziné Szalai Edit – a Paksi Közművelődési Nonprofit Kht. művészeti igazgatója
Dr. Bokor Béla – a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója
Levéltári Szakmai Kollégium
Dr. Tilcsik György – levéltáros, a Vas Megyei Levéltár igazgatója
Künstler Ferenc – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Osztályának
főtanácsosa
Mozgókép Szakmai Kollégium
Szemadám György – képzőművész, író
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Horváth László – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának
igazgatója
Veres Gábor – etnográfus, a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Arnóth Ádám – építészmérnök, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki
tervtanács elnöke,
Népművészeti Szakmai Kollégium
Barcsay Andrea – fazekas szakoktató, a békéscsabai Kézműves Szakiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Dr. Balogh Balázs – a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének
igazgatója
Szépirodalomi Szakmai Kollégium
Reményi József Tamás – kritikus, szerkesztő
Színházi Szakmai Kollégium
Novák János – zeneszerző, rendező, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
igazgatója,
Simon István – a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója
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Molnár Piroska - Kossuth-díjas és Jászai Mari díjas, valamint Érdemes és Kiváló
színművész
Nánay István - kritikus, író
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Juhász Zsolt – koreográfus, a BM Duna Művészegyüttes táncos-szólistája
Zenei Szakmai Kollégium
Babos Gyula – jazz gitárművész, tanár
Faragó Béla – zeneszerző
Fenyő Gábor – a Magyar Hangversenyrendezők Egyesületének elnöke
Kisszabó Gábor - lemezkiadó
2010. január 1-jétől a szakmai kollégiumok élén álló vezetői mandátumok
meghosszabbítása:
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Tildi Béla – belsőépítész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész-Formatervező
Tanszékének egyetemi docense
Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium
Gyimesi László – a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke
2010. január 1-jétől a szakmai kollégiumok tagsági mandátumainak meghosszabbítása:
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Dr. Lafferton Kálmán – az Új Könyvpiac lapkiadója
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária – történész, muzeológus, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium főosztályvezetője
Népművészeti Szakmai Kollégium
Dr. Balassa M. Iván – néprajzkutató
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II. AZ NKA SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK
2010. ÉVI BESZÁMOLÓI
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A 2010. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK SZEMPONTRENSZERE
1.

Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében
megfogalmazott célok alárendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi
volt a hiba?
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján
megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben?
Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult
meg?
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2010. évben?
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában?

2.

Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM,
ÖM, MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen
mértékben veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által
kiírt pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai, Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni
döntéskor, hogy a pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási
összeget?
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a
főváros területén kívül? A kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes
pályázatok alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a
területek támogatása közti arányokat?
2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat?
Célszerűnek
tartaná-e
százalékban
megszabni
a
gyerektámogatás részesedését?
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés
az elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek
tartana-e a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
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2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A
támogatottak között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget
lát ezek további csökkentésére?
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok
száma? Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha
van ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét,
mértékét!
2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában?

3.

Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati
rendszer?
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint
az Igazgatósággal?
3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes
esetben is? Ha igen, hány alkalommal?
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
3.6. 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?
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában?

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? Milyen
tapasztalatokkal szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve
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ellenőrzések? Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is
gazdálkodnak?
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e,
hogy a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott és a Bizottság 2010.
szeptember 6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok
kiírását tervezi a kollégium?
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában?

Jankovics Marcell s. k.,
az NKA Bizottsága Elnöke
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ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Pottyondy Péter
Fekete Gabriella
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
2010. 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)
2010. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
106 000 000
0

-48 818 000
21 000 000
78 182 000
159
87
0
5
92

67 582 000
0
10 600 000
78 182 000

12
12
104

44 000 000
44 000 000
122 182 000
0
10 550 000
10 550 000
137 550 000

7
7
99
30
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések:
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
Kollégiumunk által kiírt, majd támogatott pályázati témáknál az NKA-törvényben
megfogalmazott célok közül több is teret kap, így a kitűzött célok érvényesülésének
aránya csak átfedésekkel határozható meg. Ha mégis számokat akarunk meghatározni,
akkor az alkotást segítette az összes támogatott pályázat 18%-a, terjesztést az 56%,
megőrzést pedig 21%. A 2010-ben támogatott pályázatok 5%-a nem volt besorolható a
három közül egyik kategóriába sem.
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
Pályázati kiírásaink nyitott megfogalmazásukkal teret engednek a pályázók
kreativitásának, igényeinek, így az építőművészetet sokféle irányból megközelítő
pályázatok érkeztek.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Az előző kollégiumvezető, Wágner Péter 2009. évi kollégiumi beszámolójában írt sorai
2010. évben szinte változatlanul érvényesek: A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett)
témák és irányelvek alapján megfogalmazott feladatok ellátása nem érintette a
kollégiumot. Tekintettel az építőművészet és rendezvényeinek sajátosságaira, nem
tudtunk a kiemelt nagyrendezvények között szerepelni, annak ellenére, hogy az
események, eseménysorozatok a szakma szempontjából nagynak és jelentősnek
számítanak.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
2010-ben nem volt ilyen esemény.
1.5. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Szakterületünkre is érvényes a Budapest centrikusság. Sokkal nagyobb a pályázói
aktivitás Budapesten, mint vidéken. Most, hogy emelkedett a kollégium támogatási
kerete, szándékunkban áll az internetes szakmai fórumokon országosan felhívni a
figyelmet a pályázási lehetőségekre.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
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2010-ben külön megfogalmazott, rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve nem volt a
kollégiumnak. A 2009. évi kollégiumi beszámolóban fogalmazódtak meg a jövőre utaló
célkitűzések.
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Közvetlen segítséget nem kapott a kollégium az NKA-val együttműködő, más
szervezettől. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által delegált kollégiumi tag –
Sárosi Dóra – révén az NKA támogatási keretein belül nem segíthető pályázóknak
javaslatot tettünk más, a minisztérium által kiírt pályázati lehetőség megpályázására.
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
Az építőművészet területén – kivéve a műemlékvédelmet – nincs az NKA pályázatokon
kívül más, évente ismétlődő támogatási forma. A pályázatokban „egyéb támogató
szervezet” sor ad információt a pályázók más forrásból szerzett támogatásáról.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A 2010-ban támogatott 104 pályázat 84%-a érkezett Budapestről, 11%-a vidékről és
6%-a a határon túlról. A budapesti nyertes pályázatok 36%-a hasznosult a főváros
területén kívül. A határon túlról kevés pályázat érkezik, melyeket az esetek nagy
többségében támogatásra javasol a kollégium. A határon túli pályázatok kis száma miatt
azok %-os aránya alacsony az összes támogatott pályázat számához viszonyítva.
Kollégiumunk nem tartaná jó megoldásnak a pályázatok területi megoszlását
százalékosan megszabni.
2.5. Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
2010-ben nem érkezett a kollégiumunkhoz a 14 év alatti korosztályt építőművészeti,
építészeti tárgyú témával célzó pályázat. Az Iparművészeti Szakmai Kollégiummal
közös pályázatunkkal támogattunk egy általános iskolában elhelyezendő műalkotást,
ami áttételesen „gyerek programnak” tekinthető. Kollégiumunk nem tartaná jó
megoldásnak a pályázatok célkorosztály szerinti megoszlását százalékosan megszabni.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
A kollégium által megítélt támogatás maximum és minimum értékei altémák szerint a
következőként alakultak:
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Laptámogatás
10.000.000 Ft
500.000 Ft
Alkotói támogatás
420.000 Ft
180.000 Ft
Rendezvénytámogatás
6.000.000 Ft
200.000 Ft
Szakmai kiadványok támogatása
4.000.000 Ft
100.000 Ft
Egyedi támogatás
4.000.000 Ft 3.500.000 Ft
Műalkotás létrehozása (ISZK-val)
250.000 Ft
50.000 Ft
Tagdíj-támogatás
1.100.000 Ft
140.000 Ft
Médiamegjelenés-támogatás
800.000 Ft
250.000 Ft
Archiválás, rendezés
5.000.000 Ft

Kollégiumunk tagjai elenyésző információval bírnak a pályázók rászorultságának
mértékéről. Vállalt célunk volt 2010-ben is a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, és a
szakmai bázisintézmények (MÉSZ, FUGA, KÉK, Régi-új Magyar Építőművészet,
Építészfórum, 4D) pályázatainak kiemelt támogatása. Döntéseinket a legteljesebb
mértékben igyekszünk szakmai alapokon hozni. A támogatás alsó határának
meghatározását nem látjuk szükségesnek. A támogatási keretösszeg és a pályázók
számának függvényében a kollégium tagjai mindig megállapodnak az ésszerű alsó
határban. Ez 2010-ben – egy kivételtől eltekintve – 100.000 Ft volt. Amennyiben
pénzügyi szempontból kívánatos egy támogatási alsó határösszeg meghatározása, úgy
azt az Igazgatóság határozza meg! Kollégiumunk a minimum határt figyelembe fogja
venni további döntéseinél.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
2010 során 6db egyedi pályázat érkezett, ebből 5-öt támogatott a kollégium, ami az
összesen támogatott 104 pályázat 5%-a. Szakterületünkön belül sok az igazgatási,
szakmai, pénzügyi rendezetlenség, ezért pályázóink, akik tenni akarnak valamit a
magyar építészet társadalmi szintű meg- és elismertetéséért, a szakma becsületének
megőrzéséért nehezen kiszámítható, tervezhető közegben kénytelenek elképzeléseiket
megvalósítani. Ilyen helyzetben elkerülhetetlen, véleményünk szerint szükséges az
egyedi pályázás lehetőségének megtartása.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Az elmúlt évben kollégiumunkban egy meghívásos pályázat volt, ami az összes
támogatott pályázat 1%-a.
2.9. Adjon a Kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
2010. évben kollégiumunk 100%-ban felhasználta a rendelkezésre álló – nagyon
alacsony – támogatási keretet.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A szakmánkat (is) erősen érintő rossz munkaellátottság miatt sok tehetséges
építőművésznek lenne kapacitása a közjóért folyó munka végzésére. Ahogy azt 2013-ig
szóló kollégiumi stratégiánkban megfogalmaztuk, a jelenleg nem támogatható, közjóért
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folytatott építőművészeti alkotó tevékenység (tervezés, építés) támogathatóvá tételéért
lépéseket kívánunk tenni.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamata a pályázati rendszert?
(korrigált kérdés!)
Az átláthatóság törvényben előírt biztosításával, pontossággal, megbízhatóvá teszi az
NKA a pályázati rendszert.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
Dr. Meggyesi Tamás révén közvetlen, korrekt kapcsolat van a Bizottság és kollégium
között. Valós kapcsolat a szakterületünkhöz közel álló kollégiumokkal (Műemléki és
Régészeti Szakmai Kollégium, Iparművészeti Szakmai Kollégium) van.
Más
szakkollégiumokkal esetleges kapcsolatban vagyunk. Az Igazgatóság munkatársai –
elsősorban Fekete Gabriella kollégiumi titkár és Czencz Jánosné elszámoltató – sokat, és
érdemben segítik a kollégium munkáját.
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Két alkalommal tartottunk közös pályázati bírálatot az Iparművészeti Szakmai
Kollégiummal a művészeti alkotás létrehozására közösen kiírt pályázatunkkal
kapcsolatban.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Kollégiumunk gyakorlatában nem volt érzékelhető következménye a folyóirattámogatási rendszer változásának.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
2010. évben kollégiumunk mindenütt követte a pályázati naptárban előirányzott
időpontokat. Nincs észrevételünk a határidőkkel és az ütemtervvel kapcsolatban.
3.6. 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?
Jónak tartjuk a két síkon (pénzügyi, szakmai) párhuzamosan futó ellenőrzés módszerét.
A pénzügyi ellenőrzés menete – amennyit a kollégium tagjai ebből látnak – pontos és
céltudatos. A szakmai ellenőrzés során a személyes beszélgetéseken keresztül mód van
az esetleges kérdések megbeszélésére, a félreértések gyors tisztázására. A kitölthető
pénzügyi és szakmai űrlapok tömör jegyzőkönyvei az ellenőrzés során elhangzottaknak,
még akkor is, ha egyes pontjai esetenként nem értelmezhetőek. Az ellenőrzés
összefoglaló eredményéről minden esetben hivatalos, írásos tájékoztatást kaptak az adott
ellenőrzésben résztvevő kollégiumi tagok.
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Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem gondoljuk, hogy csak szakterületünkre jellemző pályázói magatartás, hogy
kérdéseikkel hol közvetlenül az NKA Igazgatóságához, hol a kollégium vezetőjéhez,
egyes tagjaihoz fordulnak. Jól működik ezekben az esetekben az igazgatósági
munkatársak és a kollégium tagjai között a kölcsönös tájékoztatás módszere, amivel
elkerülhetőek a félreértések, kellemetlenségek.

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 felkészültségét, a pályázatok színvonalát tekintve 2010-ben minimális
javulást tapasztaltunk 2009-hez képest. A beadott pályázatok száma 38%-kal nőtt az
előző évihez viszonyítva.
Egyre nő a technikai halasztott pályázatok száma (2010-ben 30%-kal). A főként határidő
módosítást kérő pályázók, a pályázatíráskor nem mérik fel jól a tervezett munka
időigényét, vagy tőlük független okok hátráltatják annak befejezését.
Változatlanul sok a rendszeres pályázónk, akik számos esetben a fontos munkájuk
folyamatosságát biztosítják a támogatásunk segítségével. Mivel 2010-ben többször
változott a kollégium kiosztható támogatási kerete (évközi elvonás, majd év végén keret
kiegészítés), kénytelenek voltunk a szakmai kiadványokat támogató pályázat kiírását a
szokásos év eleji időpontról az év végére halasztani, ami bizonyára befolyásolta az erre
az altémára benyújtott pályázatok számát, minőségét.
Sajnos a média-megjelenések támogatására beadott pályázatok száma radikálisan
csökkent (3db). Ennek oka a médiumok műsorstruktúra váltása volt. Az új
műsorrendben nem kaptak műsoridőt a több éve sikeres, nézett építészeti tárgyú
sorozatok.
Továbbra is késik egy valóban hatékony és nívós állandó építészetkritikai rovat
megjelenése valamely újságban vagy folyóiratban.
2009-től alakult ki az a rend, hogy a folyóirat-támogatás a következő évi keretet terheli,
így minden évben jelentős kockázattal előre költekezünk az akkor még nem ismert,
következő évi keret terhére. Kívánatos lenne ezt a 2009 óta tologatott problémát egy
egyszeri, központi támogatási keret kiegészítéssel felszámolni.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok a legtöbb esetben eredményesek, megfelelnek a kiírásban foglaltaknak. A
pályázatok célkitűzése és eredménye az esetek nagy többségénél összhangban van.
Nagy rendezvények, konferenciák, éves klubprogramok lebonyolítására kért
támogatásoknál gyakran előfordul, hagy a valóban megrendezésre kerülő eseménynél a
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részletek (előadók, előadás témák, vagy mindkettő) eltérnek a pályázatban előzetesen
megadottól. Ezeknél az eseteknél vizsgáljuk, hogy a megvalósult esemény szakmai
színvonala, látogatottsága, költsége megegyezik-e az eredetileg tervezettel.
Fontosnak tartjuk, és a pályázatok elbírálásánál figyelembe is vesszük, ha a pályázó –
bármely forrásból származó – komolyabb összegű, de legalább a kért támogatással
arányos önrésszel rendelkezik.
Az NKA-tól független, állami források aránya pályázóink esetében nem jelentős.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Ilyen kérdést hordozó pályázatok – az eddigi gyakorlatunkban nem nagy számban – a
Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiummal összefüggésben fordultak elő. A kettős
pályázás ténye – az igényelt támogatás mértékének megadásával – szerepelt a pályázati
anyagban.
Mivel kollégiumunknál a kettős pályázás - a fent említett módon – kialakult gyakorlat,
elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumon kívül
más kollégiummal is megtörténjen.
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Mint ahogy azt már a 2.6. pontra adott válaszunkban is jeleztük, figyelünk a pályázó
szakmai, és pályázói előéletére.
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Ezzel a kérdéssel főként a kollégiumi titkár találkozik. Elmondása szerint vannak
nehézségei a pályázóknak. Ezek a nehézségek leginkább a pályázók és a pályázatok
egy-egy speciális adottságából fakadnak. E probléma okán nem tartjuk indokoltnak a
pályázati kiírásaink módosítását.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A „Keveseknek sokat, sokaknak keveset” stratégiai kérdésfelvetés kollégiumunk
gyakorlatában nem egyszer erős fejtörést okoz, mivel egyes „kevesek” hatása sokakhoz
eljuthat (szakmai folyóirat, könyv) míg a „sokak” programjai közül nem kevés lokális.
Kollégiumunk évek óta küzd ezen ellentmondás optimális feloldásával.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
Ahogy azt a rövid távú stratégiánkban leírtuk, az elfogadott bizottsági stratégia legtöbb
javaslata már teljesült a korábban gyakorlattá vált pályázat altémáinkban. Új elemként a
szakmai pályázatok gyermekek felé fordulásának ösztönzését irányoztuk elő.
Keressük a módját, hogy támogathatóvá tegyük a közjóért folyó építőművészeti alkotó
munkát (tervezés, kivitelezés), amire a törvényi háttér megteremtése után külön
pályázati altémát kívánunk kiírni.
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4.8. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A 4.2. kérdésre adott válaszban említettük, hagy a valóban megrendezésre kerülő
eseménynél a részletek eltérnek a pályázatban előzetesen megadottól. Úgy látjuk, hogy a
pályázat beadásától időben távolodva ez a bizonytalanság hatványozottan nő.
Kollégiumunk személyes egyeztetéseket kezdeményezett az érintett pályázókkal.
Elmondták, hogy szinte lehetetlen az év első negyedében az év végére szóló időpontot
lekötni egy-egy előadóval. Ha mégis le lehet kötni, akkor annak betartatása kérdéses. Ez
folyamatos módosítást eredményez, az elszámoláskor pedig komoly nehézségeket okoz.
A megbeszélésen ígéretet tettek a pályázók arra, hogy a pályázás idején
körültekintőbben próbálják megadni a programtervezetet, illetve az esetleges
változásokat módosítási kérelmekkel rendre „hivatalossá teszik”, hogy elszámoláskor ne
adódjanak nehézségek.

Pottyondy Péter s.k.,
az Építőművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Horányi Attila
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

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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
130 000 000
0

-35 170 000
10 000 000
104 830 000
366
119
0
5
124
0

96 470 000
0
8 300 000
104 770 000
0

8
8
132
5

21 000 000
21 000 000
125 770 000
60 000
4 700 000

1

2 000 000

6
130
5

6 700 000
146 640 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
118 db támogatott (nem-egyedi, nem-meghívásos, nem-célzott) pályázat = 100%; ebből
alkotói: 23 db (19,6%); kiállítás és katalógus: 64 db (54,2%); szakmai rendezvény: 9 db
(7,6%); szakmai kiadvány: 13 db (11%); könyv 4 db (3,4%); folyóirat 5 db (4,2%)
109,67 millió Ft (nem-egyedi, nem-meghívásos, nem-célzott) pályázat = 100%;
ebből:alkotói: 12,6 millió Ft (11,5%); kiállítás és katalógus: 51,72 millió Ft (47,2%);
szakmai rendezvény: 5,45 millió Ft (5%); szakmai kiadvány: 15 millió Ft (13,7%);
könyv: 4,2 millió Ft (3,8%); folyóirat: 20,7 millió Ft (18,8%)
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
Igen, a beérkezett pályázatok egyértelműen visszaigazolták a kiírt altémák helyességét.
A Kollégium és a terület fontosabb intézményei és szereplői között folyamatosan zajló
párbeszéd ugyanakkor azt is jelezte, hogy szükség volna további altémákra – erre
azonban a források szűkössége miatt nem volt lehetőség. Van olyan altémánk is (pl.
könyvtártámogatás, műtárgyvásárlás), amelyet ugyan meghirdettünk, pénzhiány miatt
végül egyáltalán nem tudtunk támogatni. Ez igen nagy érvágást jelent a szakmai
fontosabb intézményei számára.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Amikor olyan kérést kaptunk, természetesen támogattuk a Bizottság kiemelt témáit.
Ilyen ugyanakkor az elmúlt évben alig volt. A Kollégiumnak saját kiemelt programja –
stratégiája – évek óta van; a rendelkezésünkre álló források alapján próbáltuk ezt
megvalósítani.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
Nem támogatott ilyeneket.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
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A Kollégium középtávú stratégiájának elkészítésekor feltérképezte az általa gondozott
területet, és stratégiáját annak ismeretében alakította ki. A dokumentum bevezetőjében
írunk a speciális problémákról; a stratégia pedig ezek részleges orvoslását tűzi ki célul.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A Kollégium korábban is stratégia mentén működött – ezt a pénzügyi lehetőségekhez
mérten figyelembe vette döntéseikor.
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Szakmai munkánk
megállapodásokkal.

során

nem

találkoztunk

ezekkel

az

együttműködési

2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
A fotóművészet területét az NKA-n kívül a NEFMI támogatja rendszeresen. A NEFMI
támogatásokról a minisztériumi delegálttól tudtunk. Kettős – amúgy összeférhetetlen –
támogatás jellemzően csak az alkotói pályázatoknál fordulhatott (volna) elő – de erre
nem volt példa.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
Pályázatainkon túlnyomó többségben budapesti pályázók nyertek. Ennek oka az, hogy
területünkön mind az alkotók, mind az intézmények a fővárosba koncentrálódnak:
gyakorlatilag itt tudnak megélni. Ezzel együtt minden értelmes vidéki kezdeményezést
(évtizedes fotóklubok működése; alkotótáborok, rezidenciaprogram működtetése;
kiállítások szervezése) támogattunk; csakúgy mint a vidéken élő alkotók pályázatát.
Határon túlról gyakorlatilag nem pályáztak a Kollégiumhoz; ha megtették volna, a
szakmai program értékessége alapján támogattuk volna. Cenzus megszabását
egyértelműen károsnak tartanám.
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2.5. Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
A Kollégium 2010-ben nem támogatott gyerekprogramokat, mindössze egy áthúzódó
múzeumpedagógiai programot (a Képzőművészeti Kollégiummal közösen).
Természetesen fontos a jövő alkotóinak és közönségének kineveléséből kivenni a
részünket; cenzust mégsem állapítanék meg, hiszen ez túlságosan megkötné a kurátorok
kezét az amúgy erősen forráshiányos területen.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
1801 (folyóirat): 1 millió Ft; 8 millió Ft
1802 (alkotói): 200 ezer Ft, 1 millió Ft
1806 (kiállítás): 100 ezer Ft; 12 millió Ft
1808 (szakmai rendezvények): 300 ezer Ft; 1 millió Ft
1812 (szakmai kiadvány): 300 ezer Ft; 2,5 millió Ft
1821 (könyvkiadás): 1 millió Ft; 1,2 millió Ft
Mindig annyit próbált a Kollégium adni, amennyiből (még éppen) megvalósítható az
adott szakmai program. Nem javaslom alsó határ megszabását.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
Az egyedi pályázatok száma elenyésző volt 2010-ben. Ennek csökkentésére nem látok
lehetőséget. Az intézményt viszont – mint ami lehetőséget teremt az évi egy kiírás és
döntés után is támogatást adni egy arra érdemes pályázatnak – mindenképpen
megtartanám, talán az összköltségvetés kisebb (10 esetleg 5) százalékával, mint a
jelenlegi.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
A meghívásos pályázatokra alig volt pénzünk 2010-ben. Ezt egyáltalán nem
csökkenteném tovább, hiszen ez lehetőséget ad a területre való közvetlen, gyors és
szakszerű beavatkozásra. Természetesen visszaélésekre is módot ad – ezt ugyanakkor
kiírásokat hivatalból ellenőrzők ki is tudják szűrni.
2.9. Adjon a Kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
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A Kollégium 2010-ben száz százalékban felhasználta a rendelkezésre álló pénzkeretet.
Megítélésünk szerint megfelelő pályázatokat írt ki, és azok keretében jó jelentkezőket
támogatott.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem találkoztam ilyennel.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
A pályázati rendszer egyértelműen segíti az NKA döntési folyamatát. Egy rugalmasabb,
évi több kiírással és döntéssel működő rendszer még alkalmasabb volna – ez azonban a
jelen pénzügyi és személyi feltételek mellett elképzelhetetlen.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
A Kollégium a Bizottsággal Kozma Károlyon keresztül tartotta a kapcsolatot –– ez
megfelelő volt, Kozma úr rendszeren megjelent üléseinken és tájékoztatott minket a
Bizottság döntéseiről, szándékairól. Két másik kollégiummal álltunk inkább csak
informális kapcsolatban: a Képzőművészetivel és az Iparművészetivel; közös
pályázatunk ugyanakkor csak az elsővel volt.
Az Igazgatóság részéről Perlik Pál igazgató úr, Barna Márton pályáztatási osztályvezető
úr, Czeibert Lajos belső-ellenőrzési osztályvezető úr mindig készségesen állt
rendelkezésünkre –– de a segítőkészség az Igazgatóság minden kollégájával
kapcsolatban elmondható. Külön is szeretném kiemelni Angyalosyné Makkai Nórát, aki
a kollégiumunk titkáraként áldozatos munkájával nagyban hozzájárult sikeres
működésünkhöz.
3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
2010-ben nem volt ilyen pályázat.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A finanszírozhatóság tekintetében volt némi bizonytalanság a pályázók és a kollégium
tagjainak körében; de minthogy a folyóirat-pályázat decemberben volt, túl kevés idő telt
el azóta ahhoz, hogy valódi tapasztalatok legyenek. A rendelkezésre álló pályázati pénz
szétosztása zökkenőmentesen megvalósult.
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3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
Sikerült. Mind a kollégiumnak, mind pedig a terület intézményeinek nagy
könnyebbséget jelentett a tavaszi pályázat beérkezési határidejének februárra való
előrehozatala.
3.6. 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 helyszíni ellenőrzések tervszerűen haladtak, és sikeresen lezárultak. Komoly
problémát egyik vizsgált pályázónál sem tárt fel az ellenőrzés. A helyszíni vizsgálatokon
kívül a BEO tevékenységéről inkább csak akkor szerzünk tudomást, amikor valamilyen
komolyabb hiányosságot tárna fel – ilyenre 2010-ben nem volt példa.
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem találkoztam.
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 észlehető változás sem a számosságban, sem a színvonalban.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok célkitűzései – amennyire az a szakmai ellenőrzésből megítélhető –
teljesülnek. A hasznosulást célzó eredményességi szempontok a terület specialitása
miatt ritkán érvényesíthetőek, és nem túl informatívak. Pályázóink egy része –
elsősorban az állami vagy az önkormányzati fenntartású intézmények – természetesen
más állami forrásból is részesülnek. De ez pályázatok összességét tekintve elenyésző
arány.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
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Ez valószínűleg hasznos volna, még akkor is, ha rendkívül megbonyolítaná a pályázatok
adminisztrációját.
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Természetesen. Ha van neki, akkor abban a tekintetben, hogy mit végzett addig; ha
nincs neki, akkor pedig azért, hogy érdemes-e az első támogatásra. És természetesen
arányossági megfontolásokból is figyelembe vesszük, hogy ki mennyi támogatást kapott
a korábbi években.
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Kevés a formai hibával kitöltött adatlap. Ebből – és az elmúlt évek egyszerűsítési
törekvéseiből – arra következtetünk, hogy nem túl nehéz az adatlap kitöltése.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A kollégium középtávú stratégiáját a Bizottság elfogadott stratégiája mentén készítette
el. Ebből világosan kiderül, hogy egyetértünk az alkotó és az alkotás középpontba
állításának igényével; ezt ugyanakkor (alkotói kollégiumként) a javasolt arányban nem
tartjuk kivitelezhetőnek. Ezen a területen az intézmények (bemutatás, megőrzés) szerepe
is rendkívül fontos. Egyetértünk a nagyobb arányú vidékre fókuszálással, ám ennek
megvalósíthatósága nem túl egyszerű (ld. 2.4 pontot). A gyerekek középpontba állítása
ugyanakkor a terület sajátossága miatt aligha valósulhat meg.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
kollégium?
Középtávú stratégiánkban vázoltuk, hogy – a pénzügyi forrástól függően – milyen új
pályázatok kiírását tervezzük a régiek megtartása mellett.
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem találkoztam.

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
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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
228 000 000
0

-76 053 098
20 000 000
171 946 902
526
235
0
8
243
1

161 058 716
0
10 886 290
171 945 006
3 997 400

7
7
250
3

41 500 000
41 500 000
213 445 006
1 896
7 200 000

1

3 000 000

4
247
21

10 200 000
258 198 104
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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.
2010-ban meghirdetett 16 altémára 526 pályázat érkezett, összesen 690.710 e Ft igényelt
támogatással. A Kollégium 247 pályázót támogatott 258.198 e Ft megítélt összeggel.
A teljes megítélt összegen belül az alkotói támogatás 25,45%-al, a terjesztés (kiállítás,
katalógus, folyóirat, könyvkiadás) 56,14%-kal, a megőrzés (gyűjteménygyarapítás,
restaurálás) 8,79%-kal, az egyebek (külföldi előadók, technológiai fejlesztés,
nemzetközi szervezetek tagdíja) 4,84%-kal szerepel.
1.2. A kollégium kurátorai élő kapcsolatot tartanak saját szakterületükkel, a
pályázatkiírásokat a meghirdetés előtt az adott igényekhez igazítjuk, de a pályáztatás
alapvető szerkezetét megtartjuk, hogy a szakterületünkön alkotó iparművészeket ismert,
kiszámítható pályázati rendszer szolgálja. Problémák adódnak, például a kétéves múltra
visszatekintő – Építőművészeti Kollégiummal közös – közösségi épületekbe kerülő
iparművészeti alkotások pályázata – megítélésünk szerint jobban szolgálná célját –
például a művek emeltebb arányú eljuttatását vidéki területekre –, ha nagyobb pályázati
mezőnyből választhatnánk helyszínt. További fórumokat kell keresnünk, hogy a kiírt
pályázatok híre szélesebb körben jusson el a „célközösségekhez”.
1.3. 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. A kollégium a második félévi pályázati kiírásoknál tekintettel
volt a bizottság új stratégiájára is.
1.4. 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. Az európai soros
elnökség mentén Brüsszelben rendezett kulturális események körében a szakterületünk
gobelin kiállítást tervez, a bemutatni kívánt művek létrehozását a kollégium egyedi
pályázat keretében támogatta.
A saját programok közül fontosnak tartjuk az alkotói támogatásokat, és az azok
segítségével elkészülő művek bemutatását, amelyben hosszú távon 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. A Kollégium
kezdeményezte a Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményének digitális
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feldolgozását és a digitális anyag széles körben történő hozzáférhetőségének
biztosítását.
A Kollégium saját pályázati rendszerén belül támogatja az egyes szakterületeken –
grafika, textil, kerámia, ötvös, üveg – megrendezett csoportos nagy kiállításokat, a
biennálékat és triennálékat.
1.5. 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, 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.
Fel szeretnénk hívni az NKA vezetésének figyelmét, hogy XXI. század kezdetén – a
számítógépes technika, a digitalizálás elterjedésével, valamint a legújabb elméleti,
természeti és társadalmi-környezeti kihívások mentén, az alkotóművészetek – építészet,
képző- és iparművészet, fotó-, film-, médiaművészet – vagyis 2 és 3 dimenziós művek
létrehozásának területén – megjelentek olyan „határművészeti” alkotások, amelyek
nem tartoznak egyik – „hagyományos” elvek alapján létrehozott kuratórium –
szakterületére sem. Ezt a területet művelő alkotók gyakran beemelik a zeneművészet,
vagy akár az előadó-művészet elemeit is alkotásaikba. Az Iparművészeti Kollégium
igyekszik befogadni a saját szakterületével érintkező pályázatokat a támogatások
körébe, de úgy látja, hogy sok értékes művészeti ötlet, felvetés marad megvalósítás
nélkül támogatás hiányában. Felkérjük a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a
határművészeti kezdeményezéseket, és ha úgy látja, az érdekelt szakterületi
kuratóriumok bevonásával indítson párbeszédet a határművészeti alkotások
támogatásának megoldására.
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Szakmai, tartalmi kérdések

A kollégium szakmai stratégiája:
Alkotások létrehozásának támogatása
a) A Kollégium egyik meghatározó pályázata évek óta az új iparművészeti alkotások
létrehozásának támogatására meghirdetett „alkotói támogatás” pályázata, amelynek
keretében 25 művész számára ítél meg a kuratórium max. 600-600 ezer forintot. (A
terület súlyát emelendő a 2011. évben a támogatottak létszámát 30 főre, a támogatást
700 ezer Ft-ra emeltük.) A pályázatok értékelésénél figyelmet fordítunk a budapesti és
vidéki alkotók arányára. A támogatás segítségével létrehozott műveket a pályázati
nyertesek a későbbiek során még részletezett „Megvalósult művek” c. kiállításon
mutatjuk be a Magyar Iparművészeti Múzeumban. (1702 sz. altéma)
b) Az „alkotói támogatás iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre,
monográfiákra” című pályázat az iparművészeti kultúra széleskörű megismertetésére és
terjesztésére szolgáló pályázat, amelynek keretében lehetőséget biztosítunk olyan
írásművek megírására is, amelyek nemcsak a viszonylag szűk szakmai körökhöz
szólnak, hanem megszólítják az érdeklődő művészetbarát közönséget is. (1702 sz.
altéma)
c) A szakterület egyik jellegzetessége, hogy több rendezvény – amely az oktatás,
szakmai képzés, továbbképzés címmel meghirdetett pályázaton nyer támogatást –
tulajdonképpen közvetlenül a kísérletezést, új alkotások létrehozását szolgálja, főleg a
kézműves jellegű területeken – kerámia, üvegművesség, porcelán, kovácsművesség,
textil. Tehát a kultúrateremtés – alkotói támogatás körébe sorolható az alkotók elméleti,
szellemi, alkotói fejlődését, szakmai ismereteinek szélesítését szolgáló szimpozionok,
alkotótelepek, workshopok, külföldi tanulmányutak támogatása. A rendezvények jellege
szakmánként az iparművészeten belül is jelentősen eltérő lehet. Igyekszünk egyenlően
biztosítani a – véleményünk szerint – feltétlenül szükséges szellemi továbbfejlődés
lehetőségét minden szakterület számára. Ezek rendezvények általában egy-egy szakmára
jellemző vidéki helyszínhez kötődnek és általában záró kiállítással fejeződnek be, ezzel
is csökkentve a Budapest-vidék közötti különbséget a kulturális rendezvények területén.
A pályázat lehetőséget ad a határon kívül élő magyar alkotóközösség szakmai
rendezvényeinek támogatására. (1704 sz. altéma)
d) A kultúrateremtést, a művek létrehozását támogatjuk az Építőművészeti
Kollégiummal közösen meghirdetett és lebonyolított pályázatunkkal: épülő, vagy
felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.)
épületekre és/vagy annak tereibe készülő iparművészeti alkotásokra. A pályázat célja,
hogy az iparművészeti kultúra olyan vidéki vagy városi kisközösségekhez is eljusson,
amelyek önállóan azt nem tudnák finanszírozni. A pályázat törekvése emellett, hogy –
ha kis léptékben is – hozzájáruljon az iparművészek munkához jutásához. (1729 sz.
altéma)
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A kultúra terjesztése
a) A művek bemutatásának támogatása a „kiállítások megrendezésére és az eseményt
kísérő katalógus kiadására” címmel meghirdetett pályázat keretén belül történik mind az
egyéni, mind csoportos kiállítások esetében. A kollégium kiemelt lehetőséget biztosít
minden évben az egyes szakterületek 60 év feletti kiemelkedő alkotójának „életműkiállítás és katalógus” létrehozására. A pályázat keretén belül támogatjuk a határon kívül
élő magyar művészek Magyarországi bemutatkozását. (1706 sz. altéma)
b) A kultúra terjesztésében fontos szerepet kapnak a különböző kulturális csoportokat
megszólító hagyományos és internetes szakfolyóiratok. A szakterületünknek
sajátossága, hogy 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. A szakterület másik sajátossága, hogy a közönséggel érintkező
határterületeken – lakáskultúra, műtárgy-kereskedelem stb. – több – elsősorban
átlagfogyasztóknak szánt – lap van jelen. A Kollégium az igényes tárgykultúrát
bemutató, művészetközvetítő hagyományos és internetes folyóiratok közül a legjobb
programmal jelentkező pályázatokat értékarányosan és nem teljes körűen támogatja. A
számítógépes kultúra elterjedésével egyre fontosabb szerepet kap a digitális világháló,
az Internet. Mivel ez a terület egy újabb ablakot nyit a szakterület eredményeinek, az
alkotóknak, a művészeti eseményeknek bemutatására a kollégium támogatja az
iparművészettel foglalkozó elkötelezett, szakmailag felkészült web-portálokat (1701 sz.
altéma)
c) A kultúraterjesztés másik fontos eszköze a tárgyi kultúrával foglakozó szakirodalom
szakkönyv, vagy CD formában történő megjelentetése, ezért a – b) pont alapján –
támogatott írásművek közül szakmai szempontok alapján kiválasztott 2-3 tanulmány
könyv alakú, vagy CD történő digitális megjelentetésére kiadói pályázatot hirdet. (1712
sz. altéma)
d) A Kollégium feladatának tartja a magyar iparművészet külföldi bemutatásának
támogatását. Fontos ez a terület, hiszen ezek a kiállítások alkalmasak a magyar nép
teremtő erejének megmutatása mellett egyfajta országimázs kialakítására. Pályázhatnak
professzionális egyéni alkotók, iparművész csoportok, szervezetek és a művészeti
felsőoktatás intézményei. (1703 sz. altéma)
e) A szakmai bemutatkozásokon belül különleges helyet foglalnak el a szakterületeken
2-3 évente megszervezett országos szakmai rendezvények és kiállítások a biennálék,
triennálék. Ezek – különösen a kézműves területeken – igen sok alkotót megmozgató
kiállítások, nagyszámú alkotással. A események kiterjedt alapterületen, nagy installációs
igénnyel valósulnak meg. A kiállításokat összefoglaló katalógusok kísérik. A kiállítások
egy-egy gondolati vezérfonalra, tematikára épülnek, a legjobb műveket szakmai zsűri
pályázatokhoz hasonló módon díjazással értékeli. Általában jelentős számú látogatót
tudnak felmutatni. Ezeket a kiállításokat egy-egy, a szakterülettel kapcsolatban
történelmi, ipartörténeti hagyományokkal, rendelkező városban hozzák létre. (pl.:
Szombathelyi Textiltriennálé, Békéscsabai Plakát Biennálé stb.) Mivel ezek a
rendezvények jelentősen megterhelik a Kollégium rendelkezésére álló pénzkeretét, ezért
évente 1-3 kiállítás megvalósításában, és díjalap biztosításában számítunk a
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Kiemelt Rendezvények Kollégiumának támogatására. (Az esemény beemelése a
kiemelt rendezvények sorába.) (1707 sz. altéma)
f) Fontosnak tartja a Kollégium, hogy 4-5 évente átfogó, összegező iparművészeti
kiállítás jöjjön létre – esetleg valamely országos kulturális programhoz csatlakozva, kiemelt kiállítási intézmény keretén belül (Magyar Iparművészeti Múzeum, Műcsarnok
stb.) Kérjük a Bizottságot, hogy legyen a segítségünkre a program kialakításában a
Kiemelt Rendezvények Kollégiumának támogatásával. (Az esemény beemelése a
kiemelt rendezvények sorába.)
A kultúra megőrzése
Minden bizonnyal a kultúra megőrzésének körébe tartoznak a fenti pályázatokkal
támogatott programok közül a szakmai kiadványok, tanulmányok, könyvek,
katalógusok. Az alábbiakban a felsorolásból kimaradt, jelentős és célirányos támogatási
formákat említjük.
a) A Kollégium a kultúra megőrzésének területén támogatja a szakterületen munkálkodó
múzeumok gyűjteményeinek gyarapítását – ez egyben a kortárs alkotóművészek
támogatását is jelenti. Arra szeretnénk ösztönözni a közintézményeket, hogy – a gyakran
számunkra átláthatatlan műtárgy beszerzési szempontok alapján megvásárolni
szándékozott művek helyett, inkább – „a kultúra terjesztése” c. fejezet g) pontjában
említett szakmai seregszemlék díjazott művei közül válogassanak. (1709 sz. altéma)
b) A kollégium minden évben pályázatot hirdet állami és vallási intézmények
tulajdonában található olyan iparművészeti alkotások restaurálására, felújítására,
konzerválására, amelyek kiesnek a Múzeumi és Műemléki Kollégiumok látóköréből. A
feladatok elvégzésére csak szakmai szervezetbe felvett, a szakmai névjegyzékben
szereplő, működési számmal rendelkező restaurátorok pályázhatnak. (1711 sz. altéma)
Egyéb támogatási területek
a) A Kollégium fontosnak tartja a folyamatos párbeszédet a nemzetközi művészeti
élettel, alkalmat szeretne biztosítani a legújabb művészeti, szellemi irányzatokkal és az
alkotókkal való megismerkedésre, ezért pályázatot hirdet szakmai szervezetek és
oktatási intézmények számára egy-egy szakterület nemzetközileg ismert művészének
és/vagy elméleti szakemberének magyarországi bemutatkozására. (1724 sz. altéma)
b) Az alkotások támogatásának egyik területe a mű létrehozásához szükséges technikai
feltételek biztosítására meghirdetett „technológiai eszközfejlesztés” pályázat. A
pályázhatnak művészeti intézmények, művésztelepek, alkotótelepek, egyesületek, ahol a
nagy értékű eszközök folyamatosan és széles körben szolgálják az alkotások létrejöttét.
(1705 sz. altéma)
c) A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének
biztosítására a Kollégium pályázatot hirdet a nemzetközi iparművészeti szervezetek
magyar tagozatai számára, tagdíjbefizetés támogatására. (1733 sz. altéma)
2.2. A kollégium munkájára az NKA más szervezetekkel kötött együttműködési
megállapodása áttételesen, a Bizottság által kiadott irányelvek mentén van hatással.
(Egyébként ezeket a megállapodásokat a kollégiummal hivatalosan senki nem ismerteti
– sem nagy vonalakban sem részleteiben, így aztán nem is segíthetik –, igaz nem is
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gátolhatják munkánkat. Az intézményi rövidítések többségében semmit nem
mondanak.)
2.3. A kollégium figyelemmel kíséri és ismeri más szervezetek pályázatait, (Magyar
Alkotók Országos Egyesülete (MAOE), HUNGART, Kozma Ösztöndíj, Moholy-Nagy
Ösztöndíj), ezek azonban összességükben is nagyságrenddel kisebb támogatást
jelentenek szakterületünkön. Az átfedéseket igyekezünk elkerülni, a pályázatok
megítélésénél figyelembe vesszük a más pályázatokon elnyert támogatásokat.
2.4.

A pályázatok összetétele:
Megnevezés

Budapest

Vidék

Összesen

alkotás
alkotói
1702
szellemi alkotói 1702
alkotótelep 1704
ép-műv. közös 1729
összesen

16
9
5
21
29
1
1
43 = 52,4% 39 = 47,6 %

terjesztés
kiállítás kat. 1706
hazai rendezvény 1707
külföldi kiállítás 1703
folyóirat 1701
kiadói
1712
szakmai kiadvány
összesen:

30
9
9
5
2
5
60 = 56%

megőrzés
gyűjtemény gyar. 1709
restaurálás 1711
összesen:
egyéb
külföldi előadók 1724
technológiai fejl.1705
tagdíj
1733
összesen:

3
5
8 = 32%
6
2
3
11 = 64,7%

32
4
9
2

25
5
50
2
82 =100 %

47 = 44 %

62
13
18
7
2
5
107 = 100%

3
14
17 = 68%

6
19
25 = 100%

1
4
1
6 = 35,3%

7
6
4
17 = 100%

A kiállítás katalógus (1706 sz.) pályázat esetében több budapesti pályázó vidéki
helyszínű rendezvényre pályázott.
Szakterületünkön nem javasolnánk számszerű arányok előírását semmilyen
viszonylatban. Vidék-Budapest tekintetében az arányok is azt mutatják közel 50-50%-os
a megítélt pályázatok aránya, emellett az arányokat elsősorban a beérkezett pályázatok
összetétele határozza meg.
A kollégium 3 határon túli pályázatot támogatott, és ez megegyezik a pályázók
számával.
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Értjük a szándékot, és tekintettel voltunk eddig is a fenti viszonylatokra.
A határon túli területek nyertes pályázatainak alacsony száma a kevés pályázóval
magyarázható, ami a tájékoztatás hiányára vezethető vissza.
2.5. A kollégium szakterületén esősorban grafikai és tárgyalkotói területen támogatta eddig
is, a Kollégium kiemelt figyelmet fordít – saját szakmai területén – a gyermek és
ifjúsági kultúra emelését célzó pályázatokra. Erre több rendszeresen kiírt altéma keretén
belül biztosít lehetőséget:
a) támogatta a gyermekkönyv-illusztrátorok részvételét közös hazai kiállításokon
(MÜPA), valamint nemzetközi vásárokon (Bolognai nemzetközi gyermekkönyv
kiállítás) – (1706 sz., 1703 sz. altémák)
b) az alkotói támogatásokra kiírt pályázok értékelésénél kiemelt figyelmet fordít a
gyermekek tárgyi környezetének fejlesztésére irányuló pályázatokra (játszóterek,
gyermekbútorok, iskolabútor) – (1702 sz. altéma)
c) rendszeresen (2-3 évente) támogatja a Karácsonyi iparművészeti vásárokhoz
kapcsolódó gyermekjáték pályázatokat. – (1706 sz. altéma)
d) A Kollégium tervezi, hogy pályázatot ír ki évente 2-3 – a Szépirodalmi Kollégium
által támogatott – gyermekkönyv illusztrálására. A pályázat a Szépirodalmi,
Közművelődési és Könyvtár Kollégiummal együttműködésben valósulhat meg.
A szakterület sajátosságai miatt a gyermektámogatás részesedésének kötött arányokban
történő meghatározását nem tartjuk sem célszerűnek sem kivitelezhetőnek.
2.6.

A kollégium által megítélt összegek:
Megnevezés
legalacsonyabb
alkotás
alkotói
1702
600e
szellemi alkotói 1702
500e
alkotótelep 1704
114e
ép-műv. közös 1729
3000e

legmagasabb
600e
500e
3000e
3000e

terjesztés
Kiállítás kat. 1706
hazai rendezvény 1707
külföldi kiállítás 1703
folyóirat 1701
kiadói
1712
szakmai kiadvány 1712

100e
200e
115
500e
2500e
400e

3997e
3000e
3000e
20000e
3000e
2500e

megőrzés
gyűjtemény gyar. 1709
restaurálás 1711

275e
255e

2400e
1300e

egyéb
külföldi előadók 1724
technológiai fejl.1705
tagdíj
1733

361e
155e
41e

1000e
1945e
850e
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A szakmai kollégium az alaptörvényben meghatározott célokra fordítja az általa
felosztható pénzkereteket, a „rászorultság mértékét” nincs módjában meghatározni:
nincsenek eszközei és apparátusa, hogy megmondja ki és milyen módon „rászorult”– a
rászorultság tehát, nem lehet a megítélés általános és deklarált eleme. A „rászorultság”
elve a kollégiumi döntések szakmaiságát, értékelvűségét kérdőjelezheti meg.
Alkotói programokat támogatunk.
Természetesen egyes szélsőséges esetekben egyéni súlyos természeti csapás, vagy
személyes tragédia esetén nem maradunk érzéketlenek, de ebben az esetben is
elsősorban az alkotás elősegítésében támogatjuk a pályázót: alkotói támogatás
megítélésével vagy alkotótelepi részvétel elősegítésével – és nem valamilyen szociális
jellegű általános támogatással.
Az alsó határok megítélése az egyes szakterületek és altémák metszéspontjában történik:
az alapvető kérdés, hogy a megítélt összeg értelmes felhasználásával lehet-e értékes
alkotómunkát végezni, a lehetőségek oly nagy variációja fordulhat elő, hogy még
altémákra vonatkoztatva sem lehet egyértelmű összegeket meghatározni. Mindig az
adott pályázói program határozza meg a meghúzható alsó határt.
2.7. A kollégium összesen hét egyéni pályázatot támogatott, ezek között volt a magyar
kulturális diplomácia segítésére megítélt összeg ( Balassi Intézet, EU-s elnökséggel
kapcsolatos kulturális esemény Brüsszelben - Dobrányi Ildikó Kárpitművészeti
Egyesület), hirtelen meghibásodott kerámiaégető kemence pótlása alkotótelepen,
nemzeti értékű, örökösök által azonnal értékesíteni kívánt bútorgarnitúra
megvásárolásának támogatása az Iparművészeti Múzeum részére stb., tehát olyan
esetek, amelyeket előre nem lehetett kiszámítani, de mégis kezelni kellett. A megítélt
összeg a felosztható keret 2, 72%-át tette ki. Nagyságrendileg ekkora egyedi pályázati
aránnyal valószínűleg minden évben számolni kell.
2.8. A kollégium 2010-ben egy meghívásos pályázatot ítélt meg – 2,05%-os teljes összegre
vetített aránnyal – ezt az alkotói támogatással létrehozott művek bemutató kiállításának
megrendezésére felkért Iparművészeti Múzeum számára írtuk ki. Számunkra stratégiai
fontosságú, hogy a művészek számára megítélt támogatás "elszámolása" minden évben
nyilvános kiállítás keretében történjen meg. A kiállítás az iparművészeti szakmai közélet
és nyilvánosság évente megrendezett, számontartott eseményének számít.
2.9. A kollégium pénzkeret-felhasználási eredményessége. A kollégium a rendelkezésére
álló pénzkeretet teljesen felhasználta.
2.10. A szakterülethez kapcsolódó sajátos probléma a XXI. század kezdetén – a számítógépes
technika, a digitalizálás elterjedésével, valamint a legújabb elméleti, természeti és
társadalmi-környezeti kihívások mentén, az alkotóművészetek – építészet, képző- és
iparművészet, foto-, film-, médiaművészet – vagyis 2 és 3 dimenziós művek
létrehozásának területén – megjelentek olyan „határ-művészeti” alkotások, amelyek nem
tartoznak egyik – „hagyományos” elvek alapján létrehozott kuratórium – szakterületére
sem. Ezt a területet művelő alkotók gyakran beemelik a zeneművészet, vagy akár az
előadó-művészet elemeit is alkotásaikba. Az Iparművészeti Kollégium igyekszik
befogadni a saját szakterületével érintkező pályázatokat a támogatások körébe, de úgy
látja, hogy sok értékes művészeti ötlet, felvetés marad megvalósítás nélkül támogatás
hiányában.
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Működési kérdések

3.1. A pályázati rendszer a kuratóriumok döntési szisztémájával együtt – bár kétségtelen jár
adminisztrációs terhekkel – az NKA döntési és végrehatási 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 további
lehetőségeket közös kollégiumi projektek támogatására.
3.3. A kollégium rendszeresen (minden évben) tart közös bírálatokat az Építőművészeti
Kollégiummal a kis-közösségi-épületekbe kerülő iparművészeti alkotások helyszínének,
majd az elkészülő mű és alkotójának kiválasztásában. Szándékunk szerint hasonló
együttműködést szeretnénk létrehozni értékes irodalmi, illusztrált gyermekkönyvek
létrehozásában és kiadásában az illetékes kollégiumokkal. (Szépirodalmi, Művelődési,
Könyvtár Kollégium)
3.4. A folyóirat támogatási rendszer 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 is
kiszolgálja – csak egy található. A „Magyar Iparművészet” a jelenlegi fizetőképes
kereslet mellett, csak a támogatási lehetőségek maximális kihasználása mellett tartható
fenn. A Bizottság részéről elhangzott kritikákkal ("kevés a megítélt összeghez
viszonyítva az évi 4 lapszám"), egyet kell értenünk. A lap főszerkesztőjével - (Fekete
György) - tárgyaltunk, ígéretet kaptunk, hogy első menetben évi hat lapszámra emeli a
szerkesztőség a megjelenést. Meg kell említenünk ugyanakkor, hogy a szakterületünkön
meglehetősen nehéz rendszeresen megjelenő folyóiratot szerkeszteni és kiadni, ugyanis
a szakma és az szakmai oktatás sokéves erőfeszítése ellenére kevés a területet ismerő és
emellett "jótollú" elméleti szakember.
3.5. A Pályázati naptárban meghatározottakat általában betartjuk. A Kuratórium a
mindenkori saját ütemtervét az Igazgatóság által közreadott irányelvek alapján állítja
össze.
3.6. 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 – 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.)
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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. Vegyes téma esetében is csak egy kollégiumhoz lehet pályázni: annak idején azzal
indokolta a Bizottság az előírást, hogy másképpen nem lehet nyomon követni az egy
pályázónak megítélt támogatás mértékét. (Előzőleg egyes pályázók – kihasználva a
lehetőségeket –több kuratóriumtól elnyert pénzösszegekkel kimagaslóan nagy
támogatást ügyeskedtek ki maguknak.) Abban az esetben, ha a pályázó „előélete” –
vagyis az az évben már elnyert támogatások összege az összes érintett kuratórium
számára folyamatosan követhető a teljes pályázati évben, elvi akadályát nem látjuk az
altémánkénti más-más kollégiumhoz pályázásnak. Amennyiben ez nem biztosítható,
akkor jobb a mostani rendszer.
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 portfolió becsatolása a
pályázathoz. Intézményi pályázónál szintén szempont a korábbi működés megítélése
szakterületünkön.
4.5. A pályázati adatlapok kitöltése valóban nem egyszerű feladat. Az egyéni pályázóknál a
kötelező lebonyolító helyes megválasztása segíthet, a társaságok, egyesületek általában
tapasztalt pályázók. Itt kell megemlítenünk a kollégiumi szakelőadónk Pusztai Mária
áldozatos munkáját – köszönet érte –, aki nagy türelemmel próbálja eligazítani a
segítségért forduló iparművészeket a szabályok rengetegében.
4.6. A Bizottság stratégiájával általában egyetértünk, az észrevételeinket az előző pontokban
megtettük.
4.7. A Kollégium pályázatot ír ki évente 2-3 – a Szépirodalmi Kollégium által támogatott –
gyermekkönyv illusztrálására. A pályázat a Szépirodalmi, Közművelődési és Könyvtár
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Kollégiummal együttműködésben valósulhat meg. Az alkotói támogatások arányának
növelésére a 2011-es első pályáztatás keretén belül megemeltük a támogatott alkotói
létszámot 25-ről 30-ra, a támogatási összeget 600 e.-ről 700 e.-re. A egyéb területeken a
korábbi pályáztatási rendszert szeretnénk folytatni.
4.8. A kollégium szakterületére jellemző speciális probléma az összeférhetetlenség, amely az
iparművészet területén furcsa helyzeteket eredményezett: ezen a szakterületen minden
alkotó tagja a MAOE-nek, és a többség az MKISZ-nek, a két intézmény pályázatait
tekintve összeférhetetlen a kuratórium, holott ezeket éppen a művészeti közélet
szervezésére – ezen belül a pályázatok bonyolítására – hozták létre.

Tildi Béla s.k.,
az Iparművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI
KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Bartos Éva
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

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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
264 000 000
0

-138 200 000
48 000 000
173 800 000
964
307
0
7
314
0

162 630 561
0
11 140 000
173 770 561
0

79
79
393
83

150 000 000
150 000 000
323 770 561
29 439
223 765 400

4

41 500 000

87
401
0
0

265 265 400
577 235 961
0
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A kollégium beszámolója

Személyi feltételek
A kollégium 2010-től jelentős személyi átalakuláson ment keresztül, január 1-jétől az új elnök
Bartos Éva lett, aki korábban kurátorként működött a kollégiumban, Gábor György és
Lafferton Kálmán kurátorok mellé pedig 5 új kurátort nevezett ki az illetékes miniszter
jóváhagyásával az NKA elnöke.
A Kollégium kiegészülése után váratlanul ismét létszámproblémáink keletkeztek, tekintettel
arra, hogy az egyik újonnan bekerült kurátortársunk, Ekler Gergely egyetlen kollégiumi
ülésen sem jelent meg, és a kollégium munkájában semmilyen módon nem vett részt.
A tartós létszámhiánynál is nagyobb gondot okozott azonban, hogy a kollégium
összetételében a környezetvédelmi terület nem volt lefedve, emiatt a 2532 altéma
pályázatainak értékeléséhez külső szakértő közreműködését kellett kérvényeznünk. Az eset
jövőbeni elkerülése érdekében a középtávú stratégiai tervünkben is szorgalmaztuk ezen
szempont mindenkori érvényesítésének szükségességét.
2010 novemberében a kollégium elnöke egészségi okokból az év végével történő felmentését
kérte.
2011. január 1-jétől új elnök, az eddig ugyancsak kurátorként működő Zwickl András vezeti a
kollégiumot.
Munkaszervezés
A kollégium 2010-ben 3 alkalommal ülésezett a következő fő témákkal: 2010. április 30.
(alkotói, könyvkiadói, egyéb egyedi támogatás elbírálása), 2010. szeptember 17. (egyéb
egyedi pályázatok elbírálása), 2010. december 3. (2011. évi laptámogatások, egyéb
rendezvények, szakmai kiadványok, gyermekkönyvek kiadása, állat- és növénykertek
információs kiadványainak és rendszereinek fejlesztése, valamint egyéb egyedi kérelmek
elbírálása).
A döntéshozó üléseken kívül 2010-ben több alkalommal tartottunk elektronikus egyeztetést,
így többek között az NKA élén történt személyi változást követően az NKA-szintű középtávú
stratégiai tervének megvitatása, illetve kollégiumi szintű megfogalmazása és véglegesítése
érdekében. Elektronikus egyeztetést kívánt ugyancsak a MASZRE kezdeményezésére
megújítandó együttműködési megállapodás szerződéstervezetének véleményezése, továbbá az
Építőművészeti Kollégium által kezdeményezett ún. Sanghaj-programban való
részvételünkkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása.
A Márai-programmal kapcsolatban is volt feladata a kollégiumnak, amelynek eredetileg
tervezett bizottságában a kollégium vezetője, Bartos Éva és Gábor György kurátor is részt
vett. Utóbbi az új koncepció szerint létrehozott Márai Tényirodalmi Bizottságnak is tagja
maradt a kollégium delegáltjaként.
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2010-ben a benyújtott pályázatok száma jelentősen megemelkedett, a 2009. évi 855-tel
szemben 964-re, viszont a szétosztható keretösszeg csökkent. A benyújtott pályázatok
támogatási igénye – kerekítve – mintegy 1.2 milliárd forint volt, a 393 db nyertes pályázaté is
555 millió forintot tett ki, ezzel szemben támogatást mindösszesen – kerekítve – 324 millió
forint értékben tudunk nyújtani az év során.
A kollégium fő céljának tekintette a meglévő szűkös keret arányos és igazságos elosztását,
amennyiben ez egyáltalán lehetséges, vagyis igyekeztünk az értékek fennmaradását, de az új
értékek létrejöttét is támogatni, a földrajzi és szakmai területek, illetve a műfajok
sokféleségének biztosítása mellett. Ennek a kényes egyensúlynak a megteremtése és
megtartása természetesen, nem sikerülhetett maradéktalanul. Ez azt is eredményezte, hogy
bizonyos esetekben a támogatási összegek elaprózódtak, vagy például néhány, korábban
kiemelten nagy összeget kapott lap lényegesen kevesebb támogatást kapott – veszélyeztetve a
megjelenés fenntartását. A döntések nehézségét mutatja, hogy a leírt méltányossági elvek
mellett is az elutasított pályázatok aránya meghaladta a 60%-ot.
A kollégiumnak az a korábbi folyamatos küzdelme, hogy a laptámogatási döntést még az
előző évben meghozhassa, első ízben a pénzügyi lehetőségek alapján 2009-ben vezetett
eredményre, és ezt a 2010. évben is meg tudtuk tartani, vagyis 2011. januárban a lapok
fenntartói már ismerték a 2011. évi támogatásokat, ugyanakkor viszont a kollégiumi
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
Az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégium jellegénél fogva elsősorban az
alkotás és terjesztés támogatásában elkötelezett, ezt tükrözték az év során meghirdetett
alkotói, valamint folyóirat, illetve rendezvényi pályázati kiírásai is. Ezt a két funkciót
szervesen kiegészíti a megőrzési funkció: ez a könyvkiadási és digitális kiadványok
létrejöttének támogatásában nyilvánult meg.
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
Helyes volt, hogy a Kollégium komoly erőfeszítések árán, a 2009. évhez hasonlóan, a
MASZRE visszalépése ellenére fenntartotta az alkotói támogatás kiírását, igaz, a
korábbi lehetőségeknél lényegesen kisebb összegben, a „meg nem született művek”
számát azonban ez által is jelentősen csökkenteni tudta. Céltudatosságának helyességét
visszaigazolta a 2010. év végén újból létrejött NKA–MASZRE együttműködési
megállapodás.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Kollégium igyekezett mind a feladatai megfogalmazásában, mind a döntései
meghozatalában a Bizottság által kitűzött témák és irányelvek szellemében eljárni. Saját
elvei szerint ugyanakkor kevéssé támogatta az egyedi, illetve a meghívásos pályázatok
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fenntartását, továbbá nem élt azzal a lehetőséggel sem, hogy egyes támogatások
vállalásában 3 évre előre elkötelezze magát.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2010. évben?
A 2010. évben kollégiumunk „országos jelentőségű könyvszakmai rendezvények”
támogatását vállalta meghívásos pályázat kiírásával, amelynek megvalósítása
gyakorlatilag a 2011. évre esik nagyrészt.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Kollégiumunk az év során megfogalmazott új középtávú stratégiai tervében kifejtette
elkötelezettségét a gyerekirodalom, a gyerekek körében történő ismeretterjesztés
támogatása, színvonalának emelése mellett, a tisztán gyermek-szépirodalom támogatását
azonban nem tartja profiljába illőnek, miután nem tartja magát illetékesnek, hogy ebben
a műfajban megbízható döntéseket hozzon. Ezt a területi átfedést rendezni kell a
Szépirodalmi Kollégiummal.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. 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 egymillió 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 kifogásolják, hogy miért nem emel ki a kollégium meghatározott számú
lapot (akár egy-két tucatot), és 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. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM stb.) kötött együttműködési megállapodása?
Sajnálatos módon a korábban létező együttműködési megállapodások, amelyek erkölcsi
és anyagi támogatást jelentettek a kollégium tevékenységéhez, mint a MASZRE által
biztosított alkotói támogatás, vagy a mindenkori környezetvédelmi tárca segítsége a
környezetvédelmi, természetvédelmi célok megvalósítása érdekében működő lapok
támogatásában, 2009-re gyakorlatilag megszűnt.
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
A különböző szakterületi pályázatok eredményeinek figyelemmel kísérése meglehetősen
nehéz és bizonytalan, majdnem lehetetlen vállalkozás, azok időbeni áttekinthetetlensége
miatt. Korábban is csak az NKA saját pályázatain, a más kollégiumoktól nyert
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támogatásokról lehetett egyedül megbízható információt szereznie a kollégiumoknak.
Mivel jelenleg minden pályázó csak egy kollégiumhoz pályázhat, az egyéb
pályázatokon szerzett támogatás pedig nem kizáró ok, nem vettük figyelembe ezt a
tényezőt. Ha ez kívánalommá válik, akkor nem lehet csupán a kollégiumok egyéni
tájékozódására bízni, hanem meg kell szervezni a biztonságos információszolgáltatást a
kollégiumok döntéshozatalához.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
Ezt a kérdést az NKA stratégiai tervének megvitatásakor, a kollégiumi stratégiai
célkitűzések megfogalmazásakor már érintettük. Úgy ítéljük meg, hogy
kollégiumunknak sikerült az eddigiek során is a helyes arányokat érvényesítenie. Mi
nem intézményi tevékenységeket támogatunk, a könyvkiadás, a lapkiadás pedig – akár
hagyományos, akár internetes formában – országosan, sőt határokon át is hasznosul. Az
arányok százalékos meghatározása tevékenységfüggő, nem volna helyes általában
meghatározni.
2.5. Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
Kollégiumunk az év során megfogalmazott új középtávú stratégiai tervében kifejtette
elkötelezettségét a gyerekirodalom, a gyerekek körében történő ismeretterjesztés
támogatása, színvonalának emelése mellett, és már a 2010. évben is mondhatni
egyedüliként önálló pályázatot írt ki gyerekkönyvek megjelentetésére eredetileg 20
millió forintos kerettel, amely összeget átcsoportosítással még meg is emelt, s végül
közel 30 milliós összeget osztott szét. A könyvszakmai rendezvények támogatására kiírt
pályázatán belül is meghívott gyermekkönyvkiadó szövetségeket, hogy a
gyerekkönyvek terjesztését, népszerűsítését elősegítse.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
Laptámogatásnál 7 millió vs. 400 ezer Ft volt a megítélt összegek skálájának két
végpontja. Könyvkiadásnál 800 ezer vs. 200 ezer, utóbbi a pályázatban igényelt
összegnek megfelelően, a gyerekkönyvek esetében inkább 1 millió közeli volt általában
a megítélt összeg. Az alkotói pályázatokra átlagban 600 ezer Ft-ot, azaz hat hónapra
szóló támogatást ítéltünk meg.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
Kollégiumunk az egész év során mindösszesen 8 db egyedi pályázatot fogadott be és
ezek közül 7 pályázatot támogatott, arányát tekintve ez a támogatott pályázatok 1,5%-a,
összegében pedig kicsivel több mint 3%-a. Változatlanul az az álláspontunk, hogy csak
rendkívül indokolt esetben fogadunk egyedi pályázatot.
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2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Meghívásos pályázatot egy alkalommal írtunk ki, országos jelentőségű könyvszakmai
programok megrendezésére, ezzel összefüggésben 4 db pályázat érkezett és nyert
támogatást. Arányát tekintve ez az összes benyújtott pályázat 0,5%-a , összegben pedig
3%-a. Ezt az arányt tolerálhatónak tartjuk, de növelni nem kívánjuk.
2.9. Adjon a Kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
Az Ismeretterjesztési Kollégiumot 2010-ben komoly hátrányok érték a keretösszeg
módosítása, azaz csökkentése során. Minden eddiginél nagyobb méretekben érkeztek a
pályázatok, minden eddiginél kisebb keretösszeg terhére. Mivel általában maguk a
pályázati lehetőségek is beszűkültek, és a költségvetési keretek is csökkentek, elemi
erővel nyilvánult meg a támogatás iránti igény az NKA-val szemben. Megismételve a
bevezetőben kifejtett gondolatot: a kollégium fő céljának tekintette a meglévő szűkös
keret arányos és igazságos elosztását, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, vagyis
igyekeztünk az értékek fennmaradását, de az új értékek létrejöttét is támogatni, a
földrajzi és szakmai területek és műfajok sokféleségének biztosítása mellett. Ennek a
kényes egyensúlynak a megteremtése és megtartása természetesen, nem sikerülhetett
maradéktalanul. Ez azt is eredményezte, hogy bizonyos esetekben a támogatási összegek
elaprózódtak, vagy például néhány, korábban kiemelten nagy összeget kapó lap
lényegesen kevesebb támogatást kapott – veszélyeztetve a megjelenés fenntartását. A
döntések nehézségét mutatja, hogy a leírt méltányossági elvek mellett is az elutasított
pályázatok aránya meghaladta a 60%-ot.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Az előző pontban ismertetett nehézségek miatt, a lap- és könyvkiadók anyagi
ellehetetlenülése okán nagyon kevéssé lehetett érvényesíteni a Kollégiumnak a
stratégiájában is leszögezett prioritásait, mint a természettudományos műveltség,
környezettudatos magatartás terjesztésének elősegítése és támogatása, sokkal inkább
„általános segélyosztássá” vált a tevékenységünk.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
A pályáztatási rendszer fenntartásában látjuk a garanciát az átlátható, szabályozott,
elvszerű pénzelosztás működtetésére. A pályázati rendszerben látunk bizonyos, a
túlszabályozottságra, túlzott bürokratizmusra utaló jeleket, de ezek nagy része egyrészt a
jogszabályi kötelezettségekből fakad, másrészt ez teszi lehetővé a – döntések
meghozatalához szükséges – pályázók közötti minimális feltételbeli különbségek
érzékelését.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
A kllégium kapcsolata a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal korrekt; például a
Szépirodalmi Kollégiummal folyamatos volt az együttműködésünk az NKA–MASZRE
szerződéskötés feltételrendszerének kialakításában; a Könyvtári Kollégiummal
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együttműködtünk a Márai-program előkészítő munkálataiban, valamint a
stratégiakészítési időszakban egyeztetést folytattunk az Építőművészeti Kollégiummal
az ún. Sanghaj-program lehetőségeit illetően.
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
2010 folyamán nem.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A változást 2008-ban készítettük elő, már 2009-ben is eszerint történt a lappályázatok
elbírálása. Szerencsés lenne a profiltisztítást tovább finomítani, még mindig érzékelhető
az a jelenség, hogy amelyik lap bizonytalan besorolású, az automatikusan az
Ismeretterjesztési Kollégiumhoz kerül, amelynek következtében időnként parttalannak
érezzük a területünket. Technikailag a jelenlegi folyóirat-betétlap több információval
szolgál, mint a korábbi. Várakozásunk szerint az újabb, az Igazgatóság által kidolgozott
és a 2010. decemberi kibővített Bizottsági ülésen ismertetett laptámogatási
feltételrendszer fog érzékelhető, jelentős változást eredményezni.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
A kollégium 2010-ben is a pályázati naptár szerint dolgozott, és sikerült megtartania a
2009-ben először megvalósított célját, hogy a következő évi laptámogatási döntéseket a
tárgyév végén meghozza.
3.6. 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 és gördülékeny volt az együttműködésünk, az ellenőrzési tervben jól
előkészített, munkát elvégeztük, ezekről minden rész- és végleges beszámolót
megkaptunk. Az ellenőrzés szakmai tapasztalatai azt mutatják, hogy a pályázatszerződés-végrehajtás folyamatában vannak vitatható mozzanatok, de ezeket a szakmai
és pénzügyi ellenőrzés képes feltárni. A BEO vezetője és munkatársai készséggel álltak
rendelkezésünkre, tőlük minden szükséges információt megkaptunk, kéréseinket
rugalmasan kezelték és oldották meg.
3.7. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A pályázati teljesítések szakmai ellenőrzése, elfogadása során egyre gyakrabban
találkozunk internetes, digitális munkák megítélésének a követelményével, ez
feltehetően más szakmai kollégiumokat is érintő általános probléma, akik alkotással,
terjesztéssel kapcsolatos pályázatokat írnak ki. Előbb-utóbb szükségessé válik egy
szakszerű bírálati szempontrendszer kidolgozása – kollégiumonként specifikálva –,
amely alapján biztonsággal dönthető el, hogy az elkészült elektronikus munka
elfogadható vagy sem. Az év során voltak az Ismeretterjesztési Kollégiumnak vitás
esetei az ilyen teljesítések esetében. Megjegyezzük, hogy a felismerés nyomán ennek
első lépéseként már a pályázat befogadására vonatkozóan egy szakértői
szempontrendszert dolgoztattunk ki az állat- és növénykertek, vadasparkok információs
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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?
Amint a bevezetőben már utaltunk rá, 2010-ben a benyújtott pályázatok száma
jelentősen megemelkedett, a 2009. évi 855-tel szemben 964-re, viszont a szétosztható
keretösszeg csökkent. A benyújtott pályázatok támogatási igénye – kerekítve – mintegy
1.2 milliárd forint volt, a 393 db nyertes pályázaté is 555 millió forintot tett ki, ezzel
szemben támogatást mindösszesen – kerekítve – 324 millió forint értékben tudunk
nyújtani az év során. Az elutasított pályázatok aránya meghaladta a 60%-ot. A pályázati
anyagok jobbak, a rendszeres pályázás és ellenőrzés megtette a hatását, pályázatok
formai okokból történő kizárására csak a legritkábban került sor.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
Pályázóink nagyobb része rutinos pályázó. Ez azt jelenti, hogy a pályázók visszatérők, a
pályázatok korrektek. 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. Az idei évben ritkán találtunk a
pályázatokban arra vonatkozó utalást, hogy más források is rendelkezésükre állnának,
sőt, gyakorta kiemelték, hogy egyedüli forrásuk az NKA-támogatás. Igen nagyszámú
volt a módosítási kérelem, sok esetben az erősen csökkentett NKA-támogatásból – mint
egyedüli forrásból – kilátástalanná vált a pályázati vállalás teljesítése.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
A 3.4 kérdésnél már utaltunk rá, hogy szerencsés lenne az aránytalanságok
kiküszöbölése érdekében a profiltisztítást időről időre tovább finomítani, Még mindig
érzékelhető az a jelenség, hogy amelyik lap bizonytalan besorolású, azt automatikusan
az Ismeretterjesztési Kollégium kapja. Biztos, hogy vegyes témájú lapok esetében nehéz
a megfelelő kollégium kijelölése, a több helyre való pályázás pedig csak újabb
bonyodalmakat okozna. Célszerűbb volna a lapok konszenzuson alapuló, arányos
beosztása a kollégiumokhoz, a keretek ennek megfelelő egyidejű igazítása mellett.
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Igen, de ez nagyon differenciáltan értendő. Alkotói pályázatnál például éppen úgy érv
lehet az, ha valaki elismert szaktekintély, vagy ha ígéretes pályakezdő. A témák
szakmai-társadalmi fontosságát, újszerűségét, hiánypótló jellegét legalább annyira
szükséges mérlegelni. Könyv- és lapkiadók esetében az eddig felmutatott értékteremtés,
megbízhatóság, minőség mindenképpen fontos tényező. A kollégium összetétele
biztosítja azt, hogy gyakorlatilag minden pályázó munkásságát (és munkásságának
komolyságát) ismerjük, valamennyit előzetesen az interneten ellenőrizzük.
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4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Tapasztalatunk szerint kollégiumunknál pályázatok formai okokból történő kizárására
csak a legritkábban került sor.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
Az új középtávú stratégia alapelvei egyértelműen helyeselhetők, hiszen pályázati
tapasztalatokon alapulnak, támpontot nyújtanak a kollégiumi munka egységes
szellemben történő végzéséhez. A 2011. év lesz a próbája az elvek gyakorlatra
váltásának.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
2501 laptámogatás – a lapok újra átgondolt besorolása szerint,
2502 alkotói támogatás – a MASZRE támogatási alapjával közös keretből,
2521 könyvkiadás – a stratégiánkban megfogalmazott prioritások érvényesítésével,
2532 állatkertek, növénykertek információs rendszerei – nem feltétlenül minden
évben, inkább időszakosan
2508 egyéb rendezvények – kijelölt prioritásaink szerint a tudományos évfordulókra
való tekintettel
2513 egyedi – kivételes, indokolt esetben
4.8. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Az egyes részterületek kérdésköreinél már kifejtettük.
Szeretnénk kiemelni, hogy mind az Igazgatóságtól, mind a Pályáztatási, az Ellenőrzési
Osztálytól, és kiemelkedően Angyalosyné Makkai Nóra kollégiumi titkárunktól minden
segítséget megkaptunk a folyamatos és színvonalas munkavégzéshez, amelyet ezúton
köszönünk!
Dr. Bartos Éva s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégiumának vezetője
(2010. december 31-ig)
Dr. Zwickl András s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégiumának vezetője
(2011. január 1-jétől)
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Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium középtávú stratégiai terve
Mottó:
„A tudományos ismeretterjesztés, a tudományos eredmények eljuttatása a társadalom minél
szélesebb rétegeihez a tudomány és a tudományos kutatásban résztvevők, az eredmények
létrehozóinak nem csak egyik fontos kötelessége, de saját jól felfogott érdeke is. Csak így
érhető el, hogy a társadalom és a tudomány között ne jöjjön létre szakadék, a tudomány
eredményei beépüljenek a társadalom kulturális értékei és a gazdaság körébe és alakítsák
azt.”
(Berényi Dénes: Tudomány és kultúra. Typotex, Budapest, 2009.)

I. A Kollégium illetékességi körének, identitásának kijelölése
Kollégiumunk tevékenységi körét elnevezése meglehetősen tágan és általánosan jelöli ki,
hosszú távú működésünk szempontjából mindenképpen pontosítani és konkretizálni kellene,
mit is értünk „ismeretterjesztés”, illetve „környezetkultúra” fogalmán. A bizonytalanságot az
okozza, hogy az NKA többi kollégiumai – tőlünk eltérően – egyértelműen szakterületi, vagy
homogén intézményrendszerhez, intézménytípushoz kötött területek jól körülhatárolható,
kézzelfogható tevékenységeit támogatják.
Maga az „ismeretterjesztés” elnevezés – értelmezésünkben – nem szakterületi elhatárolást,
hanem minőségi megkülönböztetést jelent. Lényegében bármelyik műveltségterület
(természettudomány, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, alkalmazott tudomány)
tartalmának széleskörű érdeklődésre számot tartó (tehát nem szorosan vett szakirodalmi, nem
oktatási, nem üzleti célokat szolgáló stb.) ismeretanyagára vonatkoztatható. Még a jelzővel
kibővített, azaz „tudományos ismeretterjesztés”-ként való elnevezés is a parttalanság
veszélyével fenyeget, ugyanakkor az ismeretközlési szint mércéjének a pontos és egyértelmű
beállítása is vitákra adhat okot. Egyedüli támpontunk ebben a magyarországi tudományos
ismeretterjesztés kiemelkedően jó színvonalú hagyománya.
A „környezetkultúra” a bennünket körülvevő világgal: a természetes és a mesterséges
környezettel való kapcsolatunkat, ahhoz való viszonyulásunkat jelenti. Lényegében a
természettel és az épített környezettel való harmonikus együttélést hirdető, azt eszményként
megfogalmazó életszemléletet jelent.
A „környezetkultúra” fogalmát tehát egyfelől a hétköznapi és művészi vizuális, tárgyi és
épített kultúrára, másfelől a tágabb értelemben vett környezetre és annak kérdéseire (ökológia,
környezetvédelem, bioszféra, fenntartható fejlődés, környezetkultúra, üvegházhatás stb.)
egyaránt vonatkoztathatjuk. A felsorolásból ismét a sokirányú kapcsolódás, az illetékességi
kör egyértelmű kijelölésének, az elhatárolás megtételének nehézsége tűnik ki.
A Kollégium személyi összetételében tükröződnie kell a műveltségterületek
sokirányúságának ahhoz, hogy közelítőleg pontos és jó döntéseket tudjon hozni.
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Alapelvek, pillérek – kapcsolódásunk az NKA középtávú stratégiájához
1. Alkotás – terjesztés – megőrzés

A hármas egység megvalósításával egyetértünk, pályáztatási gyakorlatunk az eddigiekben is
megfelelt annak az elvárásnak, hogy elsődleges szempontnak tekintette az alkotás, a terjesztés
és a megőrzés támogatását. A kollégiumunk azon kollégiumok közé tartozik, amely saját
erőből, illetve korábban – és talán most újból – a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és
Kiadók Reprográfiai Egyesületével (MASZRE) együttműködve (saját keretét külső forrással
kiegészítve) évről-évre ír ki alkotói pályázatokat. A kollégium pályáztatási gyakorlatában
meghatározó helyet foglal el az alkotások megjelentetésének támogatása, elsősorban könyvek
és folyóiratok formájában. A megőrzést a színvonalas könyvkiadók, lapkiadók, növény- és
állatkertek, vadasparkok műveinek, kiadványainak, tájékoztató rendszereinek folyamatos
támogatásával biztosítja.
A digitális kultúra és a digitalizáció kérdésköre rendkívül összetett és szerteágazó.
Nemzetközi példák azt mutatják, hogy ez a gyorsan fejlődő és folyamatosan változó terület a
tudományos ismeretek terjesztésének és megőrzésének is egyre meghatározóbb területe,
figyelembe véve az olvasási szokások bizonyos trendjeit (a papíralapú tájékozódásról az
elektronikus felé való eltolódás) is, fontos lenne, hogy az új formák hitelesen és hatékonyan
közvetítsék ezeket (pl.online-folyóiratok, adatbázisok, képtárak).
2. Piramis-elv
Az inkább kevesebb összegű, ezáltal többeknek nyújtható támogatás, az úgynevezett
„piramiselv”, eddig is messzemenően érvényesült a kollégium munkájában – fontos, hogy ez
a jövőben is folytatódjon. Azonban itt is kellő körültekintéssel és mértékletességgel kell
mérlegelni, figyelembe véve, hogy az alkotás – terjesztés – megőrzés folyamatában az egyéb
források is meglehetősen elapadtak, legalább is átmenetileg, az általunk nyújtott támogatás
tehát nem kiegészítő jellegű, hanem gyakorta egyedüli forrása a megvalósításnak.
3. Az arányosság kérdése
Az általános középtávú stratégiában megfogalmazottakat elfogadjuk, néhány konkrét
kiegészítést, megjegyzést kívánunk csupán hozzáfűzni.
Földrajzi egyensúly
A kollégium eddig sem a pályázó származási helyét tekintette, hanem magát a pályázatot.
Bizonyíték erre sok határon túli pályázat támogatása. A kimutatott aránytalanság sokkal
inkább a kulturális életünk főváros-centrikus szerkezetéből adódik, nem pedig elfogult
döntésekből.
A területi aránytalanság megszüntetését illetően továbbra is valljuk, hogy a pályázatok
értékelésénél nem a pályázó lakhelyét vagy a kiadó székhelyét, hanem a konkrét pályázat
tartalmát, színvonalát, a pályázó kvalitásait, eddigi teljesítményét kell szem előtt tartanunk
döntéseink meghozatalánál.
Szociális rászorultság figyelembe vétele
Egyetértünk azzal, hogy a pályázatok elbírálásánál vegyük figyelembe a szociális
rászorultságot is, de ezt ne fogalmazzuk meg külön pályázati szempontként. (Lásd még a
Piramis-elv fejezetben kifejtett gondolatot is.)
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Pályázattípusok egyensúlya
Leszámítva a MASZRE által kezdeményezett könyvszakmai folyóiratok meghívásos
pályázatát, az elmúlt öt évben mindössze egyszer fordult elő, hogy meghívásos pályázatot írt
ki a kollégium, tehát csak ritkán és alapos indokkal került rá sor.
Az egyedi pályázatok számát a kollégium az eddigiekben is igyekezett csökkenteni azáltal,
hogy azokat csak alapos indokkal fogadta be.
Az arányosság, illetve a rászorultsági elv érvényesítését illetően kiemelten szeretnénk
támogatni a nehéz körülmények között működő tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat, és
nagyobb súlyt adnánk általában a természettudományos témáknak a szakkollégium
gyakorlatában.
4. Teljesítménymérés
Bár a szakmai tevékenység eredményességének értékelése jogos követelmény, teljesítménymutatók bevezetése csak igen körültekintő vizsgálatok alapján javasolt. Fontos tanulságként
említhető a tudományos kutatási tevékenység „objektív” értékelésére kidolgozott
scientometriai („tudománymetriai”) módszerek alkalmazásának számos buktatója.
5. Prioritások
Fontosnak és támogatandónak tartjuk a gyerekkultúra erőteljesebb támogatását, például
minőségi gyereklapok, könyvek, színvonalas ismeretterjesztő kiadványok formájában. A
természeti és társadalmi környezet valamint azok törvényszerűségeinek megismertetése már
igen fiatal korban is kívánatos, mivel rendkívül eredményes lehet a kultúra iránti igény
kialakításában és fenn-tartásában érettebb korban is. Ennek szellemében írtuk ki már 2010
októberében pályázatunkat minőségi gyerekkönyv kiadás támogatására. Az előttünk álló
stratégiai időszakban is rendszeresen ki fogunk írni e témakörben pályázatot könyvekre,
lapokra, honlapokra egyaránt.
III. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium középtávú stratégiai
célkitűzései és eszközei
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium az előttünk álló középtávú stratégiai
időszakban – az általa lefedett és képviselt műveltségi területek közül előnyben kívánja
részesíteni a természettudományokat, mivel közismert tapasztalat, hogy társadalmunk
életében egyre kisebb szerepet kap általában a tudományos ismeretek elsajátítása, ezen belül
pedig – túlzás nélkül állíthatjuk – katasztrofálisan csökkennek a természettudományos
ismeretek oktatására, széleskörű terjesztésére irányuló erőfeszítések, a nagyközönség
ismeretei vészesen alacsony színvonalúak.
Ennek érdekében Kollégiumunk kiemelten fogja támogatni
 a természettudományos munkák megírását az alkotói pályázatok keretein belül,
 ezek megjelentetését a kiadói támogatások keretein belül,
 a nehéz körülmények között működő tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat a
folyóirat pályázatok keretein belül,
 a nagyközönség és a fiatal korosztályok érdeklődésének felkeltését szolgáló népszerű
elektronikus és papíralapú kiadványok, tájékoztatók megjelentetését,
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 a gyermekkultúra erőteljesebb támogatása keretében az ismeretterjesztő kiadványokat
a felnövekvő generációnak a környezettudatos életmódra való felkészítése érdekében.
A stratégiai időszakban kiemelt figyelmet fogunk fordítani a magyar tudományos élet elhunyt
kiemelkedő személyiségei, továbbá a nevükhöz fűződő tudományos felfedezések,
eredmények évfordulóira, mert meggyőződésünk, hogy a méltó megemlékezések egy-egy
személyes életpályán keresztül is elősegíthetik a nagyközönség érdeklődésének felkeltését a
tudományos élet mindennapjai iránt.
A 2011. évi pályázatokat célszerűen ki lehet egészíteni az EU tagsággal összefüggő témák
megjelenítési igényével.

Dr. Bartos Éva s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium vezetője
(2010. december 31-ig)
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KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Keszthelyi Ferencné
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

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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
276 000 000
0

-104 013 000
110 000 000
281 987 000
1261
508
21
23
552
103

228 177 000
30 000 000
23 810 000
281 987 000
70 000 000

8

60 400 000

8

60 400 000

560
26

342 387 000
0
163 460 000

4

9 300 000

30
582
7

172 760 000
558 760 000
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A kollégium beszámolója
Kollégiumunk – mandátumuk lejárta miatt – 2009 végén búcsúzott P. Szűcs Julianna és
Kovács Péter művészettörténésztől. Helyüket 2010-ben Bán András és Készman József
foglalta el: elődeikhez hasonlóan a képzőművészeti szcéna minden szegmensét ismerő, fontos
intézményi tapasztalattal bíró művészettörténészek, akik friss szempontokat is képviselve
integrálódtak a kollégium munkájába.
Az év folyamán hat munkanapon négy bírálati ülést tartottunk, 11 különböző témában
hirdettünk pályázatot és hoztunk döntést. 1.261 beérkezett pályázatunk volt, kb. 20%-kal több
mint 2009-ben. A támogatott pályázatok aránya kb. 44%, de ha az érvénytelen pályázatokat
nem vesszük figyelembe, támogatási arányunk megközelíti az 50%-ot.
A bírálatok mellett sikerült minden, a tárgyévben beküldött beszámolót áttekinteni,
szakmailag értékelni. Ebből a munkából is kivette részét a kollégium minden tagja.
A tavaszi nagy pályázatok elbírálása során – amelyek az alkotói pályázatok mellett
hagyományosan a legtöbb pályázót mozgatják meg (hazai kiállítások, nemzetközi
rendezvények, alkotótelepek) – a nagyszámú pályázat és a keret szűkössége következtében a
kollégiumnak azzal a kényszerű döntési dilemmával kellett szembesülnie, hogy vagy nagyon
kisszámú pályázatot támogat megfelelő, magas összeggel, vagy többet kevéssel. Tekintettel a
számos pályázatra, és már érzékelve az intézményiek, szervezetek forráshiányos voltát, a
kollégium hosszas vita után végül ez utóbbihoz közelítő módszer mellett döntött. E mellett
kollégiumunk szokatlan lépésre szánta el magát, Harsányi elnök úr és a Bizottság elé tárta a
gyakorlatilag intézményi háttér nélküli szakterület katasztrofálisnak érzett helyzetét, állami
támogatottságának romló arányait, kérve a képzőművészet (iparművészet, fotóművészet)
NKA-n belüli költségkeretének érdemi megemelését. A tapasztalt problémákat, a kérések és
lehetőségek összevetését, a kuratórium dilemmáit a pályázati döntéshez kapcsolva pályázati
számokat Közleményben kértük közzétenni.
Ismételten szeretnénk megköszönni, hogy a II. félévi keret tervezésekor Elnök Úr és a
Bizottság pozitívan vette figyelembe fenti észrevételeinket, így megnövelt, nagyszámú
pályázatainkhoz méltóbb kerettel gazdálkodhattunk, és a folyóirat-pályázattól eltekintve nem
kellett a 2011-es évet kötelezettségvállalással terhelnünk.
Eredményeink között tartjuk számon, hogy sikerült a magyar művészet nemzetközi vásárokon
való prezentációjának támogatására a megfelelő pályázati kiírást megtalálnunk az
utófinanszírozási formában, és az új formát a galériák is örömmel fogadták. A gondosan
kimunkált 2010. évi kiírás pályázati feltételei messzemenően garantálták a támogatás
hatékonyságát, „értékarányos” odaítélését, az egyes pályázók tényleges kiadásainak és az elért
eredményeknek az összehasonlítását, a pályázónál a költségek racionalizálását, u. akkor e
formának köszönhetően a galériáknak év közben is szabad mozgásteret biztosított abban,
hogy mely vásárokon vettek részt. Korábban sok problémát jelentett, hogy ha a pályázatban
megjelölt vásárra nem fogadták el a galéria jelentkezését (és a visszaigazolás időpontja
későbbi volt, mint a mi döntésünk), a galéria az elnyert támogatást nem használhatta fel más
vásáron való jelenlétéhez. A 2008-ban indított, és azóta is címzett támogatásból megvalósuló

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

92 / 289

programunk stratégiailag helyes és eredményes kezdeményezésnek bizonyult, és lehetőség
szerint még néhány évig szeretnénk folytatni.
Nem kívánjuk megismételni – és beszámolónk terjedelmét ezzel is növelni – a stratégiára
vonatkozó novemberi levelünkben az Artchívum Kft.-vel kapcsolatban megfogalmazottakat,
de egy esetleges további támogatás igény esetén talán célravezető lenne a téma előzetes
megvitatása.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célok alá rendelt témákban a
támogatott pályázatok témák szerinti megoszlása, aránya:
Alkotás – 42%; terjesztés – 46%; megőrzés – 8%; egyedi – 4%
A támogatási összegek aránya e csoportokban:
Alkotás 32%; terjesztés 48%; megőrzés – 13%; egyedi 7%
1.2. A beérkezett pályázatok tanúsága szerint a kiírt altémák találkoztak a szakterület
alapvető igényeivel, a megítélt támogatásokkal folyamatosan segíthetjük a szakma
továbbéléséhez fontos programokat, de sajnos nem a szükséges mértékben sem a
támogatottak számát, sem az odaítélt támogatási összegeket illetően.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok eddig is megjelentek a Kollégium döntéseiben, azzal az eltéréssel, hogy az
alkotói támogatás a keretösszegünk őszi megemelésénél jelent meg először
céltámogatásként. A tárgyévben kollégiumunknak saját kezdeményezésű kiemelt
programja volt a Vasarely párizsi alkotói ösztöndíj, a már több évre visszatekintő
Életműkiállítás (célkeret), és az alkotói támogatások elméleti szakembereket megcélzó
altémája. Címzett keretből valósult meg az Artchívum Kft. internetes adatbázis-fejlesztő
programja.
1.4. Kollégiumunknak 2010-ben nem volt évfordulóhoz kapcsolódó pályázata. Megítélésünk
szerint szakterületünkön nem is célszerű az évfordulókhoz kötött pályázatok kiírása. A
már bevált pályázati témákat pályázóink saját, egyénileg kimunkált és számukra adekvát
problémákat felvető programokkal töltik ki, amelyek esetenként persze kapcsolódnak
évfordulókhoz, aktuális témákhoz, és ezt a támogatás odaítélésénél figyelembe tudjuk
venni.
1.5. A Kollégium által kiírt pályázatok maximum egy éves időtartamra szólnak, de néhány
esetben (sok előkészületet igénylő kiállítások, biennálék, esetenként egy könyv
megírása és kiadása) hosszabb időintervallumot kellene meghatározni, vagy szakaszolni
a programot, de ezekre a problémákra még nem találtunk megoldást. Több pályázó
jelezte, hogy segítség lenne a korábbi, de a program megvalósításához tartozó kiadások
elszámolásának lehetősége. Örömmel vennénk, ha segítséget kaphatnánk a megoldásra.
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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. A pályázói kör nagyszámú voltára tekintettel
kuratóriumunk döntéseiben korábban és ez évben is a piramiselv érvényesült, a
támogatási összegek rendkívül szerények voltak. A támogatott pályázók ennek nem
örültek maradéktalanul, a nem támogatottak meg természetesen úgy érzik, szűk a
támogatottak köre. Azokat a programokat, amelyek szerény támogatással is
megvalósíthatók, mindenkor preferáltuk és preferálni kívánjuk; a lelkiismereti dilemma
ott van, mit tegyünk az értékes, nagy költségigényű programokkal, ha a pályázó alig tud
önrészt felmutatni, és forráshiányos volta valós! Nem győzzük hangsúlyozni, hogy
szakterületünkön az NKA támogatása szinte az egyetlen, amelyre számíthatnak a
pályázók.
2.2. Szakterületünket tapasztalatunk szerint jellemzően nem érinti az NKA más
szervezetekkel (IRM, ÖM, MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési
megállapodása, így a Kollégium céljainak megvalósítására tudomásunk szerint ezek
nincsenek hatással. Jó lenne hiteles tájékoztatást kapni arról, hogy a társkollégiumok
szakterülete hogyan profitál ezekből.
2.3. Ha a pályázó a költségvetésben szerepeltet másutt elnyert összeget, azt természetesen
figyelembe vesszük a döntésnél, akárcsak az önrészt. A program, és a költségvetés dönti
el, hogy a meglévő forrás mellé milyen támogatást tudunk még adni, tartunk
szükségesnek a sikeres megvalósítás érdekében. Pályázóinknál sokkal jellemzőbb, hogy
érdemi önrész megjelölése nélkül nyújtják be költségvetésüket.
Sajnálatos, hogy a professzionális kortárs képzőművészet az NKA mellett alig számíthat
más szervezet által kiírt pályázati támogatásra. A NEFMI (OKM) fejezeti kezelésű
előirányzatai és meghatározott célfeladatokra a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus költségvetésében biztosított keretek érintik / érinthetik
pályázóinkat. A fenti lehetőségeket – a párhuzamos támogatás kizárása céljából – a
Kollégium a pályázatok kiírásában nevesíti, és döntéseiben messzemenően figyelembe
veszi. Területünket is érintik persze még az NKA miniszteri keretéből nyújtott
támogatások, amelyek esetenként a kollégium lehetőségeit messze meghaladó módon
segítik a szakmai problémák megvalósulását. A 16. sz táblázat szerint e keretből
163.460 millió forint jutott szakterületünknek. A tételes táblázat olvastán azonban úgy
látjuk, a kortárs képzőművészet támogatottsága jóval kedvezőbbnek mutatkozik a
valóságosnál. (Miért nálunk jelenik meg pl. a Velence-i Építészeti Biennálé (40 millió),
Faludy György verseinek Metro-beli „kiállítása” (1 millió), a Pesti Broadway lábnyomprojectje (3,5 millió), XIX. századi műtárgy restaurálása (500.000)?

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

94 / 289

A helyi, határon túli, és egyéb támogatásokról sajnos nincs megbízható forrásunk,
„ellenőrzésre” nincs eszközünk, a pályázó adatközlésének vagyunk kiszolgáltatva,
esetleg utólag értesülünk róla a beszámolóból. Az internetes kutakodás tapasztalataink
szerint túl sok energiát vesz igénybe, és nem hoz értékelhető eredményt. Ha az NKAnak módja volna ezen információk megszerzésére, és a kollégiumok tájékoztatására,
azokat örömmel vennénk figyelembe, és nagy segítséget jelentene a tárgyilagos
döntésben.
Itt kell megemlíteni, hogy a képzőművészeti szakterület (és a társkollégiumok
szakterületeinek) intézményei, szervezetei, egyesületei, mint pályázók természetesen
rendelkeznek / rendelkezhetnek állami, önkormányzati költségvetési támogatással, NCA
pályázati támogatással, de ezek nominálisan és értékében is egyre csökkenő összeget
jelentenek, és csak az önfenntartást, működést segítik; a programok megvalósítására
ezekből nem jut. A szakterület intézményrendszerének egzisztenciális helyzete az
elvonások, zárolások, összevonások, megszüntetések miatt a támogatások odaítélése óta
is jelentősen romlott, így kérdéses, hogy az esetlegesen kritikus helyzetbe kerülő
intézményi pályázók hogyan tudják majd programjaikat megvalósítani, és a
csődhelyzetbeni eseteket lehet-e majd egyedileg kezelni.
2.4. A stratégia készítésének alkalmából pályázati témánként áttekintettük a budapesti,
vidéki és határon túli pályázatok támogatottságát, és örömmel állapítottuk meg, hogy az
összes pályázat támogatási aránya alig különbözött a fenti kategóriák támogatottságától,
tehát abszolút kiegyensúlyozott. A nemzetközi programoknál, a műtárgyvásárlásnál a
budapesti, az alkotótelepeknél a vidéki, a kiállításoknál és a könyvkiadásnál a vidéki és
a határon túli támogatott pályázók aránya a nagyobb. A 10. és 12. sz. táblák
összehasonlító adatai természetesen nem foglalkoznak tartalmi kérdésekkel, így nem
veszik figyelembe azokat a pályázatokat, amelyeknél a ráfordítás nagy összegű, de a
fenti kategóriák esetükben nem relevánsak (pl. nemzetközi vásár, Artchívum,
laptámogatás), másrészt nem a támogatottsági arányok, hanem a megítélt támogatási
összegek %-a szerepel a táblázaton. Így egy mégoly sikeres kisösszegű program és
támogatás statisztikailag kevesebbet ér, mint egy nagy összegű!
Országunkra még mindig jellemző a főváros-centrikusság, szakterületünkön pl. a
nemzetközi vásárokon sikerrel induló galériák 100%-a, a művészeti egyesületek,
szövetségek, társaságok döntő többsége budapesti bejegyzésű, így nem lehet
csodálkozni azon, hogy a pályázók és a nyertesek között a budapestiek vannak
túlsúlyban. A 10. és 12. sz. táblázat összehasonlításából viszont kiolvasható, hogy a 367
nyertes budapesti pályázóval szemben csak 270 a budapesti program, a többire vidéken
és külföldön kerül sor. Tovább árnyalja a képet, hogy egyes programok több helyszínen
valósulnak meg, vagy a budapestiként regisztrált pályázat vidéki és határon túl élő
művészeket is érint; ezeket pedig a statisztikai adatokból nem lehet levezetni. Nem
ismerjük jól továbbá a határon túli potenciális pályázók egyéb lehetőségeit, pl. az uniós
pályázatokon való részvételüket, stb. Úgy véljük, a területek támogatása közötti arányok
adminisztratív meghatározása nem segíti a szakmai szempontok érvényesítését.
2.5. Kollégiumunk stratégiai kérdésként fogja fel a kortárs képzőművészet megismertetését a
gyermekközönséggel. Ennek céljából írtuk ki 2009-ben a Fotóművészeti Kollégiummal
közösen – kísérleti jelleggel meghívásos – pályázatunkat kortársművészeti
múzeumpedagógiai programok támogatására.
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A 2010-ben lezárult programot a hivatalos beszámoló, és a témában a nyertes pályázók
által a Műcsarnokban rendezett konferencia alapján sikeresnek, és feltétlenül
folytatandónak tartjuk, és örömmel vettük, hogy a stratégiánkban megfogalmazottak
alapján erre 2011-ben céltámogatást kaptunk.
A képzőművészeti vonatkozású gyerekprogramok (hiszen nem professzionális
képzőművészetről van szó) jellemzően a közművelődési, az irodalmi és iparművészeti
(illusztrált gyermekkönyvek), esetleg ismeretterjesztési kollégiumnál jelentkeznek, és
nyernek támogatást, és fontos elem a múzeumi kollégium pályázataiban a
múzeumpedagógiai vonatkozás. Stratégiánkban mi is szerepeltettük a nívós illusztrált
gyermekkönyvek megszületését, megjelentetését támogató pályázat koncepciójának
kidolgozását együttműködve a Szépirodalmi Szakkollégiummal. E téma realitásához
többletforrásra lenne szükségünk, de nem gondoljuk, hogy a gyerektámogatás
részesedésének százalékos meghatározása szakterületünkön adekvát lenne.
2.6. 2010-ben a tavaszi nagypályázat elbírálásánál – figyelembe véve a rendelkezésünkre
álló alacsony keretösszeget, továbbá a nagyszámú aktuális pályázatot, és gondolva az
őszi pályázatok realizálására is, 1 M Ft-ban maximáltuk az elnyerhető támogatás
összegét.
Altémák szerint a legalacsonyabb és legmagasabb összegek:
Nemzetközi rendezvények: 100.000-700.000; Kiállítás és katalógus: 100.000-950.000;
Alkotótelep: 200.000-950.000 Ft.
Az őszi pályázatok elbírálásánál – a megemelt keretösszegnek köszönhetően – nem
kellett ilyen korlátokat felállítanunk, illetve az aktuális kiírások is jeleztek magasabb
összegű támogatásokat (kiemelt alkotói, vásár, címzett támogatás)
Alkotói támogatás: 240.000(kért összeg!), 300.000-600.000, kiemelt alkotói 2.400.000;
Gyűjteménygyarapítás: 400.000-3.900.000; Kiadvány 300.000-2.200.000 Ft;
Laptámogatás: 1- 21 millió; Nemzetközi vásár (utófinanszírozás): 230.000-2.000.000;
meghívásos pályázatok címzett támogatás: 10 millió forint.
A támogatás odaítélésében, mértékének megszavazásában deklaráltan nem vettük
figyelembe a pályázó rászorultságának mértékét, ennek egyértelmű megítélésére nehéz
is lenne vállalkozni. Valójában a pályázók döntő többségéről elmondható a rászorultság:
a művészeknek csökken a jövedelme, az intézményeknek csökken a finanszírozása.
Szakterületünkön jobbára a piramiselv érvényesül a támogatásoknál, de célszerű lenne a
támogatások alsó határát megszabni; az alkotói támogatás témájánál különösen
felvetődhet ez az igény, figyelembe véve a 3 éves pályázási moratóriumot is.
2.7. A támogatott pályázatok között az egyediek aránya nem éri el a 4%-ot sem.
A benyújtott egyedi pályázatok száma szakterületünkön folyamatosan csökken, és
kollégiumunk ezeket csak rendkívüli helyzetben részesíti támogatásban: pl. ha a
megjelölt program (elsősorban az időpont miatt) a kiírt pályázatok feltételeinek nem tud
megfelelni. Az általunk támogatott egyedi pályázatok közel felét a formailag
érvénytelennek minősülő, de céljait tekintve fontos, így a kuratórium által egyedibe
áttettek teszik ki. Az átminősítések esetenként azzal szembesítenek bennünket, hogy a
pályázatokat még körültekintőbben kell megfogalmazni, különösen a pályázók körének,
jogállásának meghatározásakor. A tanulságokat a következő kiírás megfogalmazásánál
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hasznosítjuk abban a reményben, hogy – a következetes elbírálás mellett – ezzel is
tovább csökkentjük az egyedi pályázatok körét.
Az egyedi pályázatok benyújtásának lehetőségét azonban feltétlenül fenn kell tartani.
2.8. Szakterületünkre nem jellemző a meghívásos pályázat, e lehetőséggel ritkán élünk.
Stratégiailag fontosnak, és szakmailag eredményesnek, sikeresnek tartjuk az életműkiállításokat.
A stratégiánkban szereplő, és a 2.5. pontban is tárgyalt
múzeumpedagógiai pályázatot 2011-ben már nyilvánosan szeretnénk meghirdetni. Az
elmúlt évben másodszor szerepelt az Artchívum Kft. adatbázis-építő programjának
célkeretből történő támogatása.
2.9. Kollégiumunk – hasonlóan a korábbi évekhez – tárgyévi pénzkeretét maradéktalanul
felhasználta.
2.10. Speciális problémának tekintjük azon kiállítások, könyvek létrejöttének támogatását,
amelyek nem illeszthetők be a kortárs képzőművészet kategóriájába, de a pályázó
hozzánk adta be kértelmét. Tudomásunk szerint az „átirányítás” nem lehetséges (talán
nem is volna szerencsés), de jó lenne megnyugtató megoldást találni. Talán az
ismeretterjesztési kollégiummal és a múzeumi kollégiummal tanácskozhatnánk a
témáról.
3. Működési kérdések
3.1. A kialakult pályázati rendszert megfelelőnek érezzük, bár sajnálattal tapasztaljuk az
NKA-ra is vonatkozó újabb és újabb jogszabályi változásokat, amelyek esetenként
igazán nem tekinthetőek e körben életszerűnek. Megnyugtató, hogy a Szervezet mindent
megtesz a hátrányos feltételek alól való mentesítés érdekében, a következmények
mérséklésére.
3.2. 2010-ben Fitz Péter volt felelős a képzőművészeti szakterületért, akivel kapcsolatunk
rendszeres és közvetlen volt: megkérdőjelezhetetlen hozzáértésén túl kuratóriumi
üléseinken való részvételével is segítette munkánkat és biztosította a Bizottság és a
kollégium között az információk eljuttatását.
Kollégiumunk mindenben számíthat az Igazgatóságra: a folyamatos tájékoztatásra, és
problémáink megoldásában hathatós segítségükre, együttműködési készségükre. Csak jó
tapasztalataink vannak!
Más kollégiummal 2010-ben nem volt szoros kapcsolatunk, de a stratégia
megfogalmazásakor
A Fotóművészeti, az Építészeti és az Irodalmi kollégium vezetőjével vitattuk meg a
lehetséges együttműködést.
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3.3. 2010-ben kollégiumunk nem bírált más szakkollégiummal közösen pályázatot. A
fentebb
már említett múzeumpedagógiai programunkat a Fotóművészeti
kollégiummal 2009-ben írtuk ki és bíráltuk el, 2010-re a beszámolók áttekintése jutott.
A program folytatására költségvetésünkben címzett támogatást kaptunk: ha a
Fotóművészeti kollégium is szán erre a célra pénzt, a pályázatot velük együtt szeretnénk
kiírni, de önállóan is megvalósítjuk elképzelésünket.
3.4. A folyóiratok támogatásnál érzékelt problémáinkat a 4.8. pontnál jelezzük. A jelenlegi
adatlapnak, a költségek, források és egyéb mutatók bemutatási kötelezettségének
köszönhetően jobban átlátható a pályázók által megfogalmazott igények realitása. U.
akkor a mutatók mintha a minél nagyobb példányszámban való megjelenésre, a nagyobb
remittenda vállalására is ösztönözné a pályázókat, és ha ez így van, nem szolgálhatja a
hatékonyságot.
3.5. Kollégiumunk a Pályázati naptárban meghatározottak szerint látta el feladatait. Az év
végi program kicsit szoros volt, a rendkívül nagyszámú pályázat lelkiismeretes
tanulmányozása és a támogatási javaslatok kialakítása a szokásosnál nagyobb
erőfeszítést igényelt a kurátoroktól, de ezt ellentételezte annak tudata, hogy megnövelt
keretből gazdálkodhatunk, és módunk van méltányos összegű támogatásokról dönteni.
3.6. A Belsőellenőrzési Osztállyal való kapcsolatunkat harmonikusnak tartjuk, remélve,
hogy nekik is hasonló a véleményük. A 2010. évi ellenőrzések nem tártak fel olyan
kritikus problémákat, mint amit a korábbiakban tapasztaltunk. Köszönettel tartozunk a
rendszeres írásos tájékoztatókért, amelyek számszerű adatokkal tanúsítják a megítélt
támogatások megfelelő felhasználását. A közösen lebonyolított helyszíni ellenőrzések –
mint korábban a folyóiratok ismételt vizsgálata is – nem egyszer komoly segítséget és
támaszt jelentettek a későbbi bírálati munka racionalizálásában és akár a pályázati
feltételek megfogalmazásában is.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázók szakmai felkészültsége, színvonala, a részterületeken megmutatkozó
arányok gyakorlatilag változatlanok. Az alkotói pályázatoknál volt megfigyelhető, hogy
sok olyan ismert művész pályázott, aki eddig még nem, vagy csak nagyon régen élt
ezzel a lehetőséggel, továbbá ezen a területen érzékelhető volt a pályázók számának
markáns növekedése.
4.2. Tapasztalataink szerint a pályázatok eredményesek, a programok a célkitűzésekkel
összhangban valósulnak meg. A módosítási kérelmek zöme a határidőre vonatkozik, és
méltánylandó: betegség, külső körülmények stb. A pályázatok eredményességének
számszerűsítése szakterületünkön csak ritkán mérhető, a kiállítások látogatása e körben
díjtalan, és a kisebb kiállítóhelyeknek nincs kapacitásuk és felszerelésük a látogatottság
tényszerű regisztrálására. Pályázóink a támogatott programoknál jellemzően nem tudnak
egyéb állami forrást igénybe venni.
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4.3. A vegyes témájú folyóiratok, kiállítások stb. támogatása mindig problémát okoz a
kollégiumunknak. Elvileg reális, jó megoldásnak tartanánk, ha altémánként külön-külön
más-más szakkollégiumoknál lehetne pályázni, de ennek gyakorlati megvalósítását
érdemes lenne az érintett kuratóriumokkal abból a szempontból egyeztetni, hogy az
altémák egymáshoz viszonyított támogatása arányos legyen, és a pályázó összesített
támogatása értékarányos legyen és arányban álljon az érintett kollégiumokhoz tartozó
folyóiratok (kiállítások stb.) támogatásával.
4.4. A Kollégium döntéseinél mindenkor határozottan figyelembe veszi a pályázó előéletét: a
pályázókat a kiírásban arra ösztönözzük, hogy a mellékletek minél jobban bemutassák
az utóbbi évek tevékenységét anélkül, hogy a korlátlan számú dokumentációval
terhelnék a rendszert.
4.5. A beérkezett pályázatok alapján úgy látjuk, hogy a pályázók – ha több menetben is –
megbirkóznak az adatlapok kitöltésével, és a rendszer lehetőséget nyújt a szükséges
segítség igénybevételére is, amit titkárunktól, Fekete Gabriellától minden esetben meg is
kapnak. Összességében elmondható, hogy a pályázatok formai megjelenése is egyre
professzionálisabb.
4.6. A Bizottság stratégiájának érvényességét a beérkezett pályázatok tartalmi vonatkozásai
és a támogatott pályázatok száma, arányai egyaránt visszaigazolják, és többek között
örömmel állapíthatjuk meg, hogy szakterületünkön nem látunk aránytalanságot a
budapesti, vidéki és határon túli pályázatoknál (bővebben ld. 2.4. pont alatt), és igen
alacsony szinten tudjuk tartani a támogatott egyedi pályázatok arányát (4%).
4.7. A Bizottság 2010. szeptember 6-án megerősített stratégiai céljai és a kollégium
elfogadott középtávú stratégiája szellemében a továbbiakban is nagy hangsúlyt
szeretnénk adni az alkotói munka támogatásának. Ennek eszköze a képzőművészek által
pályázható alkotói és kiemelt alkotói támogatás, a Vasarely-ösztöndíjpályázat (amelynél
felmentést kértünk a Bizottságtól a pályázókra vonatkozó időbeli korlátozás alól), az
elméleti szakembereknek szóló alkotói és kiemelt alkotói támogatás, és az alkotótelepek
programjainak támogatása. Feltétlenül folytatjuk a hazai kiállítások és a nemzetközi
rendezvények támogatását, az Életműkiállítást, a nemzetközi vásárokon történő
megjelenést (címzett támogatás), a könyvkiadási, műtárgyvásárlási és folyóirat
pályázatokat. A címzett támogatásra épülő múzeumpedagógiai pályázatunk újnak
tekinthető abból a szempontból, hogy az első kísérleti év után a meghívásos formáról a
nyilvánosra térünk át.
4.8.

Szakterületünkön a legtöbb probléma a folyóiratok támogatása kapcsán jelentkezik. A
szakterület globális alulfinanszírozottsága, a szereplők nagy száma, a potenciális
vásárlók, előfizetők számának csökkenése lassan megkérdőjelezi a papíralapú
megjelenés finanszírozhatóságát, de vélhetően a probléma más kollégiumoknál is
jelentkezik. A meghatározó folyóiratok az NKA által is ösztönzött internetes
megjelenést jelenleg másodlagos megjelenési lehetőségként fogják fel, így ez nem segít
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a finanszírozási gondokon. Talán egy, a struktúrákat, a szakterület intézményeit,
szereplőit, a finanszírozandó célokat, feladatokat áttekintő tágabb felmérés (pályázat) e
terület lehetőségeinek feltárásában is segítséget nyújthatna.
Van egy technikai problémánk is: az alkotói pályázatok CV és képmellékleteinek
papíralapú beküldése a kurátorok számára történő sokszorosításnál indokolatlanul idő és
anyagigényes, azaz pazarló. Ezért, és a könnyebb kezelhetőség érdekében szerettük
volna a digitális beküldést szorgalmazni, egy elkülönített tárhelyre. Elképzelésünk nem
talált támogatásra, így egy köztes megoldást szeretnénk kérni, a szakmai anyag CD-n
történő beküldését, és a kurátorok számára az információk tömörített másolatát CD-re.

Végül szeretnénk megköszönni Elnök Úr, a Bizottság, és az Igazgatóság
problémafelvetéseink iránti figyelmét, azok megoldásra irányuló készségét, érdemi segítségét.
Ezzel egyidejűleg folyamatosan érzékeljük a kollégiumi munka hatékonyágát illetően a
Bizottság növekvő elvárásait, amelyek a kollégiumot is arra ösztönzik, tegyen meg mindent a
pályázati tematika, a pályázati feltételek, a beszámoltatás szempontjainak pontosítása és ezek
gyakorlati érvényesítése érdekében.
Keszthelyi Ferencné s.k.,
a Képzőművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA
Vezető:
Titkár:

Dr. Gyimesi László
Nagy Józsefné
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
2010. 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)
2010. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
1 160 000 000
104 200 000

-24 000 000
106 045 000
1 346 245 000
247
85
94
5
184

266 645 000
1 041 100 000
22 500 000
1 330 245 000

0
0
184

0
0
1 330 245 000
16 000 000

184

1 354 245 000

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
A Kiemelt Kulturális Programok Kollégium (a továbbiakban KKPK) feladata az
elnevezésében rejlik. Ebből következően döntően a különböző jellegű, de kiemelkedő
jelentőségű programok támogatása a feladata. Így alkotások létrehozása és a megőrzés
csak valamely program keretében jelenik meg, fő feladata a kultúra terjesztése.
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
Visszaigazolták.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Ahogy már említettük, a KKPK feladata a kiemelt események támogatása, ez minden
esetben a Bizottság döntéseinek figyelembevételével kerültek meghatározásra. Ezen túl,
a kollégium a Bizottság által meghatározott témákban írt ki pályázatokat.
A KKPK önállóan nem határozott meg kiemelt programot, maguk a pályázatok
tartalmazták ezeket.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
A kollégium feladata a kiemelt események támogatása. Ezért elvileg minden támogatott
rendezvény ennek minősül. Ez az esetek döntő többségében így is történt, sőt a bizottság
által - a minisztérium előterjesztésére – átadott meghívásos pályázat esetében a
kollégium törölt olyan programokat a meghívandók közül, amelyet nem tartott kiemelt
eseménynek.
Az Önkormányzati Minisztériummal közös pályázat során több olyan gasztronómiai
program támogatására is sor került, amely az NKA szempontjából kevés kulturális
értéket hordozott. Azonban azt is látni kellett, hogy ezen az áron – azaz az
együttműködéssel – számos kulturális esemény, továbbá a turizmust és a kultúrát
együttesen szolgáló esemény támogatására nyílt bővebb forrás.
A KKPK számos kiemelt eseményt támogatott, hiszen ez az alapvető feladata. Csupán
példálózó jelleggel:
Hagyományok Háza - 'JÖVŐNK ÖRÖKSÉGE XX-XXI' ELNEVEZÉSŰ,
KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EGT ÉS
NORVÉG finanszírozási mechanizmusok program keretében;
Debreceni Csokonai Színház - V. DEBRECENI DESZKA FESZTIVÁL;
Miskolci Operafesztivál - 'BARTÓK + EURÓPA 2010' MISKOLCI NEMZETKÖZI
OPERAFESZTIVÁL PROGRAMSOROZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA;
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X. Pécsi országos színházi találkozó - POSZT - ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL;
Szépművészeti Múzeum - 'NUDA VERITAS. GUSTAV KLIMT ÉS A BÉCSI
SZECESSZIÓ KEZDETEI 1895-1905' CÍMŰ KIÁLLÍTÁS;
19. Budapesti Őszi Fesztivál;
Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál;
7. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál;
A XX. Csángó fesztivál, európai kisebbségek folklór fesztiválja és a XV. Jászberényi
Nyár közös programsorozata;
Bartók Béla XXIV. Nemzetközi kórusverseny és folklórfesztivál;
Erkel, Mahler, Liszt belvárosa - összművészeti program az Andrássy úton;
Kapolcs - 20. Művészetek Völgye Fesztivál;
Magyar Színházak XXII. Kisvárdai fesztiválja;
8. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál;
2010. évi Summerfest nemzetközi folklórfesztivál és népművészeti vásár;
XXIV. Mesterségek Ünnepe - az élő népművészet fóruma 2010. évi programjainak;
Szentendre Szabadtéri Múzeum – múzeumok fókuszban: múzeumok éjszakája;
81. Ünnepi Könyvhét és 9. Gyermekkönyvnapok;
a 2010. évi Magyar Festészet Napja;
Fotóhónap 2010 Fesztivál;
1.5. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A KKPK sajátos feladatai szinte minden területet érintettek, így sajátos problémát nem
tudunk megjelölni.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Tekintettel a KKPK feladata a kiemelt események támogatása, ez volt a rövid és hosszú
távú stratégia, míg pénzügyi megközelítésben az egyik pályázatban az alacsonyabb, míg
a másikban a magasabb költségvetésű események támogatását céloztuk meg.
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
A KKPK legjelentősebb összegű pályázatának az ÖM-mel kötött megállapodás az
alapja.
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
Amennyiben ez időben ismerjük, akkor figyelembe vesszük a támogatásokat.
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2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A 2010-es döntésekben kb. 25%- a budapesti és 75%-a fővároson kívüli esemény. A
rendező, szervező szervezet székhelye nem releváns, hiszen a pályázat tartalma eligazít
az esemény helyszínéről.
A határon túli pályázók száma elenyésző, ha pályáznak, magas arányban támogattuk
azokat.
Hibás megoldásnak tartanám kvóták megállapítását, a kollégiumok a pályázatok
minősége és ne földrajzi elhelyezkedése alapján döntsenek.
2.5. Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
A beérkezett pályázatok között mindig preferáltuk a minőségi gyermekprogramokat.
A KKPK esetében nem tartanám célszerűnek.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)?
A legalacsonyabb összeg 500e Ft, a legmagasabb 28 millió Ft (ezen túl a Bizottság által
meghatározott meghívásos pályázatban 60 millió (Pécsi Színházi Találkozó) és 56
millió (Miskolci Operafesztivál).
Van-e kimutatható összefüggés az elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának
mértéke között?
A kollégium döntéseiben a rászorultság elve nem szerepelt, kizárólag szakmai, minőségi
szempontok.
Célszerűnek tartana-e a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
Nem látom szükségesnek.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
Öt a támogatott egyedi pályázatok száma 2010-ben. Ez 0,01%-a a támogatott
pályázatoknak összegszerűen, számszerűen 0,02%. Mindent lehet csökkenteni…
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
2010-ben egy meghívásos pályázatunk volt, a Bizottság döntése alapján. A meghívásos
pályázatok számának csökkentése ezek megszüntetését jelentené a KKPK esetében,
amelynek nem látom akadályát.
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2.9. Adjon a Kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
A KKPK 2010-ben – meglehetősen hektikus forrásmozgások mellett – összesen
1 346 245 000 Ft felhasználható pénzkerettel rendelkezett. Ebből pályázatokra
1 330 245 000 Ft támogatást biztosított.
16 millió forint (az évi teljes keret 0,01%-a) maradvány keletkezett, amely – ismereteim
szerint – a EU-nyertes pályázatok önrészét szolgáló keret maradványa.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Évről évre a kollégium minden igyekezet ellenére nem tudjuk időben kiírni és így
elbírálni sem a pályázatokat, amely a pályázó rendezvények, fesztiválok és egyéb
események számára rendkívül nehézzé teszi a tervezést szakmailag és pénzügyileg,
egyaránt.
A Kollégium ezt a problémát minden lehetséges alkalommal és fórumon jelezte, és a
pályázatok kiírása különösebb lépéseket nem igényel, csupán a pályázati naptár
érvényesülését, továbbá a turizmus – NKA együttműködés esetében a pályázat időben –
legalább az előző év őszén – történő kiírása és elbírálása.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
Nem akadályozza, inkább segíti.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
Kiváló minden tekintetben.
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Nem volt ilyen eset.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A KKPK nem érintett ebben a kérdésben.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
Lényegében sikerült betartani. A turizmussal közös pályázatról a 2.10. pontban írtam.
3.6. 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?
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Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi
ellenőrzésekről?
Nincs jelentősebb megállapítás az ellenőrzésekkel kapcsolatban. A KKPK
érdekeltségébe tartozó pályázatok ellenőrzésével összefüggésben a kollégium tagjai már
több ízben tettek kezdeményezést.
3.7. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A KKPK munkáját érintő terület rendkívül széles, ezért szakterületről nem lehet
beszélni.
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 lényeges változást.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása?
A pályázatok 74%-a eredményes volt. A 26%-ban eredménytelen pályázatok részben
pályázati felhívásban meghatározott feltételek valamelyikének teljesítése hiánya,
részben szakmailag, vagy gazdaságilag nem megalapozott elképzelés miatt, továbbá
olyan programok tervezése miatt nem kapott támogatást, amelyeket a kollégium nem
tartott se kiemelt jelentőségűnek, se kiemelt értékűnek.
Az eredményes pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása összhangban van. Ennek
alapvető oka az, hogy a nyertes pályázatok döntő többsége többéves, vagy akár
évtizedes múltra tekint vissza, önmagában a pályázat neve is „márka”, valamint a
kollégium már a pályázati felhívásban olyan mértékű önrészt, illetve feltételrendszer
határoz meg, amelynek alapján a program semmilyen körülmények között sem
támaszkodhat elsődlegesen, és még kevésbé kizárólagosan a kollégium támogatására.
Milyen tapasztalatokkal szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok
illetve ellenőrzések?
A programok jellege lényegében eldönti azt a kérdést, hogy maga a rendezvény milyen
célt szolgál. Tekintettel arra, hogy a kiemelt kulturális eseményekhez történő NKAhozzájárulás az esemény megvalósulását, illetve annak színvonalát művészi, kulturális
szempontból feltétlenül gazdagítja, akkor a kulturális hasznosulása a támogatásnak az
esetek döntő többségében megtörténik. Ez nyilvánvalóan – a program jellegétől függően
– a gazdasági hasznosulását is eredményezi az NKA által „befektetett” támogatásnak.
Azonban átfogóan és általánosságban nem tudok ilyen tapasztalatokról beszámolni,
tekintettel arra, hogy a kollégium nem tudott ilyen általános kulturális, gazdasági
mérőszámokat megállapítani.
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Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázók többsége valamilyen közpénzből (állami, önkormányzati) általában részesül.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Nem tartom helyesnek a pályázati lehetőségek elzárását általánosságban, mindig a
kollégiumnak kell ismernie saját lehetőségeit és ennek megfelelő szabályokkal írni ki az
aktuális pályázatot.
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
A vonatkozó szabályok alapján minden esetben, az egyéb kérdésekben szubjektíve
óhatatlanul az.
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Örökzöld kérdés, a tapasztalat szerint a pályázók – némi segítséggel – megoldják.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A korábbiakban már ismertettük a KKPK álláspontját.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
A KKPK az eddigi gyakorlatnak és a Bizottság stratégiájának figyelembevételével írta
ki az esedékes pályázatot.
4.8. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Erre a kérdéssorra az 1.5., 2.10. és a 3.7. pontban válaszoltam.

Dr. Gyimesi László s.k.,
a Kiemelt Kulturális Programok
Szakmai 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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
957 000 000
0

-51 783 450
-580 000 000
325 216 550
353
205
13
0
218

217 767 527
102 050 250
0
319 817 777

9

22 175 151

9

22 175 151

227
5

341 992 928
5 398 773
29 400 000

0

0

5
223
4

29 400 000
401 001 227
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1 Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumához 2010-ben 353 pályázatot
nyújtottak be. A benyújtott pályázatokból mindössze 6 db volt egyedi. Az érvénytelen
pályázatok száma 65 db (28,6%), az elutasított pályázatok száma 61 db (26,8%), s
mindössze 4 technikai halasztott pályázat volt.
2010-ben a Kollégiumhoz összesen 288 db érvényes pályázat érkezett be.
A támogatott pályázatok száma 227 db volt. A beérkezett pályázatok 64 %, míg az
érvényes pályázatok 79 % támogatásban részesült.
A támogatott pályázatok közül:
Alkotás (műv. alk., szakmai kiadvány, prop.) témakörbe
Terjesztés (laptámogatás, nagyrendezvény) témakörbe
Megőrzés (állománybővítés, -védelem) témakörbe
Fejlesztés (eszközbeszerzés) témakörbe sorolható

41,9 %
16,3 %
17,2 %
24,6 %

Kiemelkedően magas azoknak a pályázatoknak az aránya, melyek új értékek
létrehozását célozták meg. Nem valódi alkotási terület ugyan az eszközbeszerzés, de
tartalmát tekintve a könyvtári terek megújulását, korszerű környezet kialakítását, a
minőségi könyvtári szolgáltatás korszerű feltételeinek megteremtését támogattuk a
könyvtári bútorok beszerzése során.
1.2 A beérkezett pályázatok száma abszolút mértékben visszaigazolta a kiírásra kerülő
témák helyességét. A szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés altémára beérkezett
pályázatok magas száma (95 db), az igényelt támogatás összege (106.658.857) a téma
fogadtatását híven tükrözi. A tervezett keretösszeg (50 m Ft) nem volt elegendő a
támogatott pályázatokra sem. (Az altémák szerinti részletes kimutatás az 1. számú
mellékletben található.)
1.3 Könyvtári Szakmai Kollégium feladatai között 2010-ben is megjelentek kiemelt témák,
melyhez a Bizottság döntése nyomán címzett és céltámogatások kapcsolódtak. E
témakörök szervesen illeszkednek már több éve a Kollégium programjához, s kiemelt
jelentőséggel bírnak a könyvtárszakmai területen. E témakörökön belül jelenik meg a
gyermekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztését, valamint a digitális írástudás
terjesztését elősegítő programok támogatása, melyhez szorosan kapcsolódik a
Kollégium „nagyrendezvényeket” támogató kiemelt altémája, mely valamennyi
könyvtártípusra kiterjedő, megyei szintű programok szervezéséhez nyújt támogatást
immár több éve. E témakörök és támogatási formák szervesen épülnek egymásra,
erősítve e területeken végzett tevékenységek hatékonyságát és nem utolsósorban
biztosítva a pályázati támogatások gazdaságos felhasználását.
A korábbi évek gyakorlatát követve, 2010-ben is címzett támogatási keretből juttattunk
határon túli és hazai folyóiratokat a városi könyvtárakba, valamint az ODR szolgáltató
könyvtáraiba. A határon túli magyar nyelvű és a tudományos igényű hazai sajtó
támogatására, a nagyobb könyvtárak szolgáltatói szerepének növelésre biztosított keret
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felhasználására meghívásos pályázat keretében került sor, melyre a Könyvtári
Kollégium a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. hívta meg.
2010-ben
folytatódott
a
Büntetés-végrehajtási
Intézetek
könyvtárainak
állománybővítése, melyhez szintén címzett támogatás biztosított fedezetet. Az idei
program keretében – mely már az ötödik – az elítéltek elhelyezésére szolgáló büntetésvégrehajtási intézetek könyvtárainak ellátására lehetett pályázni. A megvalósítás ebben
az évben is a megyei könyvtárak közreműködésével történt.
A Könyvtári Szakmai Kollégium 2010-ben az alábbi kiemelt témákat támogatta:
 Laptámogatás
 Eszközbeszerzés
 Nagyrendezvények
 Állománybővítés
 Állományvédelem
 Szakmai kiadványok megjelentetése
 Művészeti alkotások, restaurálás
 Propaganda és közönségkapcsolat
 Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése
 Egyéb, egyedi
2010-ben tovább folytatódott az a program, amely a közkönyvtárak szolgáltatói tereinek
megújítását, minőségi szolgáltatói környezet kialakítását célozta meg. Ennek a
pályázatnak eredményeként 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 területen is kiemelt jelentősége van az innovációnak, a jó gyakorlat
megismertetésének, mely a szakemberek tudásának frissítését, az új ismeretek gyakorlati
alkalmazását is magában foglalja. Ezt a célt kívánta támogatni többek között a
könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésével is a Kollégium.
1.4 2010-ben is kiemelt támogatási terület, esemény volt az Internet Fiesta, a Babaolvasó
programot is magába foglaló Könyvtárak összefogása a társadalomért programsorozat
(Őszi Könyvtári Napok), mely utóbbi programkínálatában és célzott közönségében
megszólította a társadalom valamennyi rétegét. A támogatott programok sorában
megjelentek az Erkel Emlékév eseményeihez kapcsolódó könyvtári rendezvények is.
1.5 Pályázóink széles köre jelzi, 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,
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a könyvtáros szakmai megújulását támogató programoknak, az NKA következetes, a
minőségi szolgáltatások irányába ható támogatási politikájának.
A jelentősebb szakmai projektek megvalósítása csak pályázati forrásokból lehetséges, s
ez a megállapítás valamennyi könyvtártípus esetében jellemző. A pályázatok kiírása
során igyekeztünk a szakma igényeit, az ágazat programját figyelembe venni.
Természetesen valamennyi könyvtártípus egyidejű támogatása – a Kollégium
rendelkezésére álló keret ismeretében sem tervezhető –, ezért fontos feladatunknak
tartottuk, hogy megismerjük a könyvtárszakmai területet érintő, más források elérését
biztosító pályázatokat. A 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.
Az információszerzés lehetőségét bővítik azok az alkalmak, amelyeken a Kollégium
tagjai meghívottként vagy előadóként vesznek 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 kiírt témákkal.
Továbbra is kiemelten kezeltük a korábbi években a kollégium, vagy a minisztérium
támogatásával megkezdett programok folytatását (könyvtárszakmai kiadványok
előkészítése és megjelentetése, állományvédelem, szakmai rendezvények, könyvtári
szolgáltatások népszerűsítése stb.).
Átgondolást igényel a nyilvánosságban korlátozott, ugyanakkor jelentős számú iskolai,
valamint szakkönyvtár helyzete, pályáztatási igénye.
2. Stratégiai kérdések
2.1 Bár a Könyvtári Szakmai Kollégium középtávú stratégiai terve csupán 2010 második
felében készült el, nem mondhatjuk azt, hogy nem állt olyan stratégiai dokumentum a
rendelkezésünkre, mely a Kollégium szakmai munkájának irányát meghatározta volna.
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 2010. évi pályázati kiírások
során is igyekeztünk figyelembe venni a dokumentumban megfogalmazott célokat,
hozzájárulni azok megvalósításához. Már a pályázati kiírásokban rögzítettük a
legfontosabb elveket, minden esetben meghatároztuk a pályázat benyújtására jogosultak
körét, a rendelkezésre álló keretösszegeket, az egyes pályázó által elnyerhető támogatási
összegeket, jogcímeket.
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Általános szakmai elvként rögzítettük, hogy előnyben részesítjük a több könyvtár
összefogásával, együttműködésével megvalósítható programokat, a szakmai innovációt
elősegítő témákat. A pályázati környezet, a szakterület számára elérhető egyéb
forrásokra tekintettel törekedtünk a könyvtártípusok minél szélesebb köre részére
pályázati lehetőséget biztosítani.
A döntés során 2010-ben is érvényesítettük a pénzügyi szempontokat, figyelve a
programok átfogó jellegére, a költségvetés kidolgozottságára és realitására.
2.2 Ez a Könyvtári Kollégium esetében nem releváns.
2.3 A Könyvtári Kollégium tagjai ismerik a könyvtári szakterület egyéb támogatási
lehetőségeit, az éves pályázati témák és célok meghatározása, a pályázatok kiírása során
ezeket 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,
valamint az európai uniós pályázatok segítségével több közkönyvtár, illetve fenntartója
megújította közösségi tereit, a korszerű könyvtári szolgáltatások fogadására, a
mozgáskorlátozottak számára látogathatóvá tette, a szolgáltató terek berendezésére,
bútorozására viszont már a Kollégium pályázata biztosított lehetőséget.
A 2010. évi pályázati témák, a kedvezményezettek körének meghatározása során
figyelembe vettük, hogy a könyvtárak egy bizonyos köre informatikai és
szolgáltatásfejlesztésére, olvasásnépszerűsítő programok szervezésére jelentős
forrásokat tudott lehívni a TIOP és TÁMOP keretében.
2.4 A Kollégiumhoz 2010-ben 353 pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege
480.838.803 Ft volt.
A támogatott pályázatok igénye 371.250.992 Ft-ot tett ki összesen, míg a megítélt
támogatás összege 341.992.928 Ft lett.
A támogatott pályázatok 38,3%-a budapesti, míg 61,7%-a vidéki pályázótól érkezett.
Helyi önkormányzat költségvetési szerve, vagyis települési (megyei, városi, községi)
könyvtár 196 esetben nyújtott be pályázatot, s igen magas számban van a pályázók
között egyházi szervezet, intézmény (iskola, könyvtár) is. 90 olyan pályázat érkezett be,
melyet központi költségvetéshez tartozó szervek, vagyis országos hatósugarú
intézmények, egyetemek nyújtottak be.
A budapesti nyertes pályázatok közül több nagy összegű pályázat elsősorban vidéken
hasznosul, hiszen mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mind az Informatikai és
Könyvtári Szövetség pályázatai olyan programok megvalósítására íródtak, melyek
széles kedvezményezetti kört érintenek. A Budapesten bejegyzett szervezetek tagsága az
ország számos könyvtárában dolgozó kollégákból tevődik össze, illetve az Informatikai
és Könyvtári Szövetség esetében az ország különböző pontjain és szervezetében
működő könyvtárakból áll.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évente megrendezésre kerülő Vándorgyűlése a
teljes könyvtári szakma nagy szakmai találkozója, melyen több száz vidéki és budapesti
kolléga vesz részt aktívan, szervezőként és lebonyolítóként is a háromnapos
eseménysorozaton. A programok helyszíne minden évben más-más vidéki település
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(megyei, felsőoktatási vagy városi könyvtár), s a kapcsolódó programok gyakorta érintik
a megye jelentősebb településeit is. Hasonló a helyzet a Helyismereti Könyvtárosok
Egyesülete programjaival is, melyek ugyancsak vidéki helyszíneken kerülnek
megrendezésre.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által benyújtott pályázatok szintén lefedik az
ország egészét és valamennyi könyvtártípust érintenek a pályázatok támogatásával
megvalósuló programok. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lakosság széles rétegét,
valamennyi korcsoportját megszólítják az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által
támogatott programok. Az Internet Fiesta, valamint a Könyvtárak összefogása a
társadalomért (Őszi Könyvtári Napok, Babaolvasó) programjaihoz évről évre egyre több
könyvtár csatlakozik, s a megyei könyvtárak összefogásával valamennyi könyvtártípus
megszólítja érdekes és újszerű rendezvényeivel a lakosság valamennyi rétegét.
A Könyvtáros-tanárok Egyesülete által elnyert pályázat sem Budapesten hasznosul, hisz
a megpályázott programok megvalósítására többségében vidéki helyszínen kerül sor,
ahová az ország több iskolai könyvtárából fogadják a résztvevőket.
A Kollégium pályázatai között nagyon kevés olyat találunk, melyek határon túli
könyvtárakat érintenek, bár folyamatosan törekszünk arra, hogy támogatásaink minél
szélesebb kört érintsenek. Évek óta támogatjuk ugyanakkor az Országos Széchenyi
Könyvtár tevékenységét, mely a határon túli, jelentős magyar gyűjtemények feltárására,
számbavételére, az állomány megóvására irányulnak.
Meghívásos pályázat keretében támogatjuk a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon
megjelenő köteteinek határon túli intézmények részére 100 példányban történő
megvásárlását és eljuttatását is. Emellett meg kell jegyeznünk, hogy mind a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, mind az Informatikai Szövetség programjainak rendszeres
vendégei a határon túli magyar könyvtárosok is. Mindezek mellett természetesen
érdemes lenne átgondolni a jelenlegi gyakorlatot, s a kiírások megfogalmazásakor a
határon túli könyvtárak támogatására, az egyes programokhoz történő bevonásukra is
gondolni kellene. Az állománygyarapítás mellett további támogatási területek (pl.
állományvédelem, szakmai programok) megfogalmazása is indokolt.
A Kollégium a pályázati témák kialakításánál, illetve a pályázatok konkrét elvárásainak
megfogalmazása során törekszik a Budapest – vidék egyensúly fenntartására, így
további megkötést nem tartunk indokoltnak.
2.5 A könyvtárszakmai terület kiemelt feladatának tekinti a gyermekek könyvtári ellátását,
így a pályázati célok között is több esetben szerepelt/szerepel e korcsoport. A megyei
könyvtárak által egész megyéjükre benyújtott pályázatok között kiemelt célcsoport a
gyermek- és ifjúsági korosztály, sőt nagyon gyakran –főleg a kistelepüléseken – a
programok elsősorban e korcsoport számára és részvételével szerveződnek. Erről pontos
képet adnak a beszámolók, a beszámolókhoz benyújtott dokumentációk, meghívók,
felhívások, fotók stb.
A könyvtárszakmai kiadványok esetében is kiemelt figyelemmel kezeltük azoknak a
kiadványoknak a támogatását, melyek a gyermekek körében végzett fejlesztő
munkához, olvasásnépszerűsítő tevékenységhez nyújthatnak segítséget.
2.6 A Könyvtári Szakmai Kollégium 2010-ben 9 altémában írt ki pályázatot, ebből 2
meghívásos pályázat volt.
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Eszközbeszerzés (2105) altémában a megítélt legkisebb támogatási összeg 187.560, míg
a legmagasabb összeg 2.000.000 Ft volt, melyet 4 pályázó kapott. A kiírás szerint
2.000.000 Ft volt a megpályázható legmagasabb összeg.
Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése (2140) altémában a megítélt legkisebb
támogatás 261 320, míg a legmagasabb összeg 1.453.800 Ft volt. A legkisebb
támogatást egy elektronikus kiadvány előkészítéséhez, míg a legmagasabb támogatást az
MTA Könyvtára Ősnyomtatvány-katalógusa elektronikus kéziratának és a nyomtatott
katalógus kéziratának előkészítésére ítéltük meg.
Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésére (2112) altémában a megítélt legkisebb
támogatási összeg 108 000, a legnagyobb 1 800 000 Ft volt. Az előbbit az OSZK, míg
utóbbit a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum kapta történetének
hagyományos és elektronikus formában történő megjelentetéséhez.
Nagyrendezvények (2107) altémában a legkisebb támogatási összeg 765 000, míg a
legmagasabb összeg 23.278.750 Ft volt. Ez utóbbi az országos hatókörű Informatikai és
Könyvtári Szövetség valamennyi könyvtártípust és megyét lefedő programsorozatához
nyújtott támogatási összeg volt.
Szolgáltatások népszerűsítésére (2135) altémában a legkisebb támogatási összeg
120.000, míg a legmagasabb 300.000 Ft volt. Az igényelhető legmagasabb támogatás
összege 300.000 Ft-ban lett megállapítva.
Szakmai muzeális dokumentumok restaurálása (2129) altémában a legkisebb
támogatási összeg 61.600, míg a legmagasabb összeg 1.300.000 Ft volt, melyet 4
pályázó is megkapott. Az igényelhető legmagasabb támogatás 1.300.000 Ft volt.
Állományvédelem (2111) altémában a legkisebb támogatási összeg 175.000, a
legmagasabb összeg 1 000 000 Ft volt, melyet 5 pályázó kapott. Az igényelhető
legmagasabb támogatás összege 1 000 000 Ft volt.
Állománybővítés (2110) altémában a legkisebb támogatási összeg 100.000 Ft volt, a
legmagasabb 70.000.000 Ft. Mindkettő meghívásos pályázat keretében került kiosztásra.
Az előbbi a börtönkönyvtárak állománybővítéséhez nyújtott támogatást, az utóbbit a
Könyvtárellátó Kht. arra a célra kapta, hogy határon túli magyar és hazai folyóiratokat
jutasson el 294 városi és 52 ODR könyvtárba, támogatva ezzel részben a folyóiratok
megjelentetését, részben a könyvtárak szolgáltató képességét.
Laptámogatásra (2101) altémában a megítélt legkisebb támogatási összeg 300 000, míg
a legmagasabb 5.244.000 Ft volt.
A pályázatok kiírása során a legtöbb esetben nem csak az adott altémánál felhasználható
keretösszeget, de az egyes pályázó által elnyerhető legmagasabb támogatási összeget is
meghatározzuk. A bírálati szempontok között szerepel a költségvetés megalapozottsága
is, s természetesen a pályázat szöveges indoklását is minden esetben elvárjuk. Így több
szűrő beállításával igyekszünk reális döntést hozni, természetesen nem figyelmen kívül
hagyva a pályázó rászorultságát, a pályázat szakmai és pénzügyi megalapozottsága
mellett. Nem véletlen, hogy az Eszközbeszerzés altémában több, kis település, könyvtári
szolgáltató helyet megújító önkormányzat nyert 2.000.000 Ft, vagyis maximális
támogatást a Könyvtári Szakmai Kollégiumtól.
A támogatás összegének alsó határt szabni a Könyvtári Szakmai Kollégium altémái
esetében nem releváns, hisz pl. az Állományvédelem altéma esetében a pályázó dönti el,
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hogy milyen dokumentumot kíván restauráltatni, s itt a kötelező önerő is határt szab a
megpályázandó összeghatárnak.
2.7 A Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz 2010-ben egyedi pályázatot nem nyújtottak be.
2.8 A Könyvtári Szakmai Kollégium két témában írt ki meghívásos pályázatot. A
támogatott pályázatok közül mindössze 20 volt meghívásos, mely csupán 8,8%. A
meghívásos pályázatok esetében nincs lehetőség arra, hogy ne ezt a formát válasszuk.
Jelenleg a Könyvtárellátó Kht. képes a legtöbb könyvtárba eljuttatni a folyóiratokat, s a
börtönkönyvtárak támogatása sem valósítható meg nyílt pályázattal, hisz csak adott
megyék, illetve megyei központok érintettek e témában. A Laptámogatás altémában
csak a könyvtári folyóiratok támogatását tartjuk feladatunknak, ezért látjuk indokoltnak
a lapok meghívásos pályáztatását.
2.9 A Könyvtári Szakmai Kollégium főbb adatait a nyitó tábla foglalja össze.
2010-ben a Kollégium rendelkezésére állt 325.216.550 Ft, melyből kiosztásra került
319.817.777 Ft, 218 pályázat támogatása valósult meg. Pályázati felhívás szerint
felhasználásra került 217.767.527 Ft, címzett támogatási keretből további 102.050.250
Ft. E két összeg felhasználásával 218 pályázat támogatása valósult meg. További 9
pályázat támogatásáról döntött a Kollégium, s erre a célra 22.175.151 Ft támogatást ítélt
meg. Ez az összeg nem terheli a Kollégium idei költségvetését, kiutalására is már csak
2011-ben kerül sor. Ugyanakkor a 2009-es döntések miatt 51.783.450 Ft került
kiosztásra már a 2010-es keretből, így az adott évben felhasználható szabad keret
ennyivel csökkent.
A Könyvtári Szakmai Kollégium keretmaradványa 2010-ben mindössze 5.398.773 Ft,
melyet a 2011. év elejére várható, az uniós elnökséghez kapcsolódó egyedi pályázatra
tartalékoltunk.
A pénzkeret felhasználását eredményesnek tekintjük, a rendelkezésünkre álló összeget
arányosan igyekeztünk felhasználni a két pályázati időszak vonatkozásában is.
Összességében a beérkezett pályázatok 64,3%-át, míg az érvényes pályázatok 81,6%-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 csökkentettük az igényelt támogatás összegét, ha a
pályázó a kiírásnak nem megfelelő jogcímen is igényelt támogatást.
Nem csökkentettük a támogatás összegét olyan témákban, ahol ennek következtében a
program végrehajtása nem biztosítható.
Az első félév pályázati kiírásában 125 m Ft támogatási összegre tettük közzé 5 pályázati
témában a felhívásokat. 216 db pályázat érkezett, s az igényelt támogatások összege
285 830 109 Ft volt, mely messze meghaladta a tervezett keretet. A jelentős számban
beérkezett érvénytelen pályázatok csökkentették a valós igények összegét, de rendkívül
nehéz helyzet elé állították a kurátorokat. A Kollégium 132 db pályázatot támogatott,
összesen 211. 223.558 Ft került kiosztásra.
A második félév pályázati kiírásai nagyrészt meghívásos pályázatok voltak, de 2
témában sor került nyílt pályázati kiírásra is. A második félévben 137 pályázat érkezett,
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melyből 6 db volt egyedi. A kiosztásra tervezett keret 150 m Ft, míg a beérkezett igény
195.008.694 Ft volt.
A Kuratórium 95 db pályázatot támogatott, 29 db érvénytelen volt, 13 db pedig
elutasításra (nem támogatott) került. A megítélt támogatások összege 159.107.334 Ft
lett. Az elő évekhez viszonyítva jelentősen, mintegy 20 m Ft összeggel csökkentettük a
Könyvtárellátó Kht. támogatását, miközben egy gyermeklappal bővítettük a
megvásárolandó lapcímek körét.
2.10 A Könyvtári Szakmai Kollégium a pályázati témák meghatározása során arra törekszik,
hogy az egyes szakterületek, a különböző könyvtártípusok közötti egyensúlyt megtartsa.
Ugyanakkor figyelemmel kell lenni a pályázatok minél szélesebb körű hasznosulására
is, mely több esetben nehéz döntés elé állítja a Kollégium kurátorait. A pályázatok minél
szélesebb körű hasznosulása a nyilvános könyvtárakban biztosított, de fejlesztési
támogatásokat várnak azon könyvtárak is, melyek nyilvánossága korlátozott ugyan, de
fontos szakfeladatot látnak el adott területen. E kettősség feloldása nem kevés fejtörést
okoz a kurátoroknak. Valamennyi könyvtártípus egyidejű támogatása a Kollégium
rendelkezésére álló keret ismeretében nem tervezhető, ezért fontos feladatunk, hogy
megismerjük a szakmai területet érintő más pályázatokat, de természetesen a pályázatok
kiírása során is törekszünk a kiegyensúlyozottságra.
3.
3.1 2010-ben a beérkezett 353 pályázat döntésre történő előkészítése körültekintő és
megfelelő volt, támogatta a döntési folyamat zavartalanságát. A Kollégium titkárának és
vezetőjének együttműködése, személyes, telefonos és e-mailen történő kapcsolattartása
is támogatta a döntési folyamat megfelelő előkészítését. A pályázók a pályázati
időszakban kérdéseikre választ kaptak, a döntést követően időben elérhetővé váltak a
pályázati eredmények.
Az NKA döntési rendszere megfelelő, a végrehajtási folyamat 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.
Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a pályázatok beadásánál a beérkezési határidő került
meghatározása, mely nehezen betartható (posta szerepe) és nehezen ellenőrizhető.
Korrekten ellenőrizhető és vitathatatlan lenne a postára adás dátumának kikötése,
elkerülve ezzel az esetleges reklamációkat.
3.2 A Könyvtári Szakmai Kollégium munkáját támogató 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 a Kollégium nem hozhatott
döntést, s ezt a Bizottságnak kellett megtennie. (2010-ben 4 db technikai halasztott
pályázat került a Bizottság elé.)
A Kollégium vezetője valamennyi Bizottsági ülésen megjelent, amelyre meghívást
kapott. A Kollégium titkára közvetlen, az operatív munkát és a döntéshozatalt segítő
támogatásának köszönhetően a Könyvtári Kollégium működése zavartalan volt. A
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Kollégium titkárával, de az Igazgatóság valamennyi érintett tagjával, a Belső Ellenőrzési
Osztály munkatársaival is kiváló munkakapcsolat alakult ki mind a Kollégium vezetője,
mind a tagok vonatkozásában. A kurátorok és a magam nevében is köszönöm segítő
támogatásukat.
Más szakkollégiumokkal közvetlen munkakapcsolatunk csak a Könyvtárellátó Kht.-n
keresztül megvalósuló laptámogatás ügyében volt, a támogatásra kerülő lapok
vonatkozásában (Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégium). Érintett a Könyvtári
kollégium a Márai programban is, melyhez minden segítséget megadtunk. Két
Kollégiumi tag, Tőzsér Istvánné és Venyigéné Makrányi Margit vesz rész az Ideiglenes
Kollégiumok munkájában.
3.3 Más szakkollégiumokkal közösen nem írtunk ki pályázatot, így közös bírálatra sem
került sor.
3.4 A megváltozott folyóirat-támogatási rendszer a kezdeti nehézségeket követően a mi
szakterületünkön zavartalanul működik, a pályázók korrekt adattartalommal nyújtják be
pályázataikat.
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 2010-ben is sor került. A Bizottság azon javaslatát, hogy a
hagyományos, nyomtatott formával szemben előnyben kell részesíteni az internetes
megjelenést, a lapokat megjelentető kiadókkal való egyeztetés, szakmai konszenzus
szükséges. Van olyan szakmai lap, melynek internetes formája eltér a nyomtatottól, így
a párhuzamosság felszámolása nehezen kezelhető.
3.5 A Pályázati naptárban meghatározott határidőket a Könyvtári Szakmai Kollégium
tartani tudta, csúszásra nem került sor. Az önkormányzatok által fenntartott intézményi
pályázók számára kicsit korai volt a tavaszi pályázati időszak beadási határideje, melyet
jeleztünk a Kollégium titkárának. Kérésünket támogatva 2011-ben már egy kicsit
későbbi időpontban, a Szépirodalmi Kollégiummal cserélve jelentetjük meg a pályázati
felhívásokat.
3.6 2010-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 előzetesen megkaptuk, de a helyszíni látogatások
során is maximálisan támogatták munkánkat.
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 minden
esetben eljuttatta a Kollégiumnak. Intézkedési tervet az ellenőrzés megállapításai nem
igényeltek, valamennyi ellenőrzést lezártnak tekinthettünk.
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3.7 A Könyvtári Szakmai Kollégium 2010. évi ellenőrzési tervének összeállítása már 2009ben megtörtént. Az ellenőrzési területek meghatározása során az Igazgatóság által
összeállított szempontokat vettük figyelembe. Az ellenőrizendő pályázatok kiválasztása
során arra törekedtünk, hogy az általunk támogatott valamennyi pályázói kör
reprezentálva legyen.
Az ellenőrzések az alábbi altémákat érintették:







Nagyrendezvények
Állománybővítés
Laptámogatás
Állományvédelem
Használóképzés
Szakmai eszközfejlesztés

Budapesten kívül ellenőrzést végeztünk Szentendre, Békés, Várpalota, Gyöngyös
Bolhás, Lepsény könyvtáraiban, illetve könyvtári szolgáltató helyein. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a pályázatok megvalósítás során a legnagyobb gondossággal jártak el
a pályázók, s az eredményekről illetve a támogatott témáról a környezetet, a használói
kört is tájékoztatták.
4.
4.1 Míg 2009-ben 401 pályázat érkezett, mely közel 170-el volt kevesebb az előző évinél,
addig 2010-ben már csak 353 pályázatot nyújtottak be a Könyvtári Szakmai
Kollégiumhoz. A benyújtott pályázatok számának csökkenése több okra vezethető
vissza. Az intézményi integrációk következtében valamint a mozgókönyvtári
szolgáltatás bevezetését követően jelentősen lecsökkent a potenciális pályázók száma.
Több település már nem nyilvános könyvtár fenntartásával tesz eleget törvényi
kötelezettségének, így több pályázati téma esetében sem nyújthat be pályázatot a
könyvtár.
Jelentős összegű uniós források nyíltak meg a Kollégium által kedvezményezett kör
számára, így több pályázó a jelentősebb fejlesztést biztosító pályázatokra koncentrált.
Ugyanakkor a Kollégium is kizárta, hogy több forrásból azonos pályázati cél
megvalósításához nyújtsanak be támogatást. Az Európai Uniós források a nyilvános
könyvtárak számára nagy lehetőséget jelentettek/jelentenek, de el is vonják az erőforrást
az egyéb pályázatoktól.
Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy évről évre igyekszünk újabb
kedvezményezetti kört bevonni a pályázati rendszerbe, így nem mindig ugyan arra a
pályázói körre számítunk. 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, így a
korábbi döntésünket a 2010-es kiírások során felülbíráltuk.
Viszonylag magas azon pályázatok aránya, melyek érvénytelenség miatt elutasításra
kerültek. Jellemző a hiányos, a kiírásban rögzített elvárásoknak, feltételeknek nem
megfelelő pályázat. Ilyen jellegű problémákkal elsősorban az eszközbeszerzési (bővített
könyvtári szolgáltató terek bútorozása, berendezése) pályázatok esetében találkoztunk.
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Ennek több oka is van: pl. a szolgáltató tér feltételként előírt bővítése nélkül is nagy
számban érkeztek pályázatok; de az sem volt egyedi, hogy a kötelezően elírt
dokumentumokat nem mellékelte a pályázó, s még a hiánypótlás lehetőségével sem
éltek több esetben. Ugyanakkor sajnálatos, hogy nem az elvárásoknak megfelelő a
pályázatok szakmai színvonala, az érvényes, de szakmailag nem megfelelő pályázatok
aránya. Több esetben találkoztunk kiemelkedően jó színvonalú, igényes pályázatokkal,
de sajnos még mindig előfordul olyan pályázati anyag, mely rendkívül szűkszavú, a
döntést alig támogató tartalommal bír.
4.2 A Könyvtári Kollégiumnak 2010-ben sem volt eredménytelen pályázati kiírása. Az
elmúlt évben 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 számára előírás volt azok megyei, regionális szintű
megvalósítása, több könyvtártípus, ill. más közgyűjtemények bevonásával.
A pályázatok eredményességéről a kollégiumnak elsősorban a szakmai beszámolók
alapján van információja. Ez sok esetben tárgyiasult formában is megjelenik (pl. a
szakmai kiadvány, folyóirat-támogatás esetében), máskor – 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 és a programokat összefogó megyei könyvtárak
támogatásával segítette. A pályázók többsége a támogatott programról olyan formán ad
számot, hogy a pr anyagok mellett fotókat, sajtómegjelenéseket is mellékel a szöveges
beszámolókhoz, esetenként jelenléti ívvel is alátámasztják a beszámolókat.
Vannak visszajelzések egy-egy pályázati téma hasznosulását illetően a támogatottak
részéről 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, állományvédelem) írt elő önrészt, melyet a pályázók
felvállaltak. Ezt támasztja alá a beérkezett pályáztok magas száma is ezekben a
témákban.
A pályázók jelentős köre – leszámítva a most futó uniós pályázatokat -, szinte kizárólag
csak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően jut forrásokhoz fejlesztési
céljai megvalósításához, programszervezéshez, vagy kiadványok megjelentetéséhez.
4.3 A laptámogatás jelenlegi rendszerét megfelelőnek tartom, a könyvtárszakmai terület
esetében ez a gyakorlat követhető. Ugyanakkor megfontolást igényel az, hogy nem
lenne-e célszerű, ha több kollégium közös pályázat kiírásával támogatna közös ügyeket,
mint pl. a gyermekirodalom népszerűsítése, kistelepülések kulturális életének
támogatása stb.
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4.4 A Könyvtári Kollégium esetében jellemző, hogy a pályázati kiírások egy része évenként
ismétlődő, lehetőséget biztosítva a már korábban megkezdett szakmai programok (pl.
egyedi dokumentumok, restaurálása, gyűjtemények állományvédelme) befejezésére, ill.
folytatására, vagy a kollégium támogatásával készült szakmai kiadványok
megjelentetésére. Ebből következik, hogy fontosnak tartjuk egy-egy pályázat esetében,
hogy megismerjük a pályázó, a pályázott téma előzményeit, figyelve arra, hogy mire és
milyen jogcímen kapott már támogatást a pályázó. Egy-egy téma esetében kizáró ok a
már ugyanezen célra elnyert korábbi támogatás: pl. szakmai eszközbeszerzés esetén.
4.5 A pályázati adatlapok kitöltését megfelelő útmutatók segítik, ennek ellenére találkozunk
időről-időre helytelenül, vagy hiányosan kitöltött adatlapokkal. A hibák vagy
hiányosságok döntő többsége figyelmetlenségből, időhiányból ered. Más esetekben a
pályázati felhívás szövegét kell még inkább egyértelművé tenni, kizárva a félreértés
lehetőségét is.
4.6 A Bizottság stratégiája világos alapelvek mentén fogalmazódott meg. A Könyvtári
Szakmai Kollégium az általa megfogalmazásra került témák, pályázati kiírások során
igyekezett/igyekszik a szakmai terület egészét lefedve, a Bizottság stratégiájában
megfogalmazott célokat figyelembe venni. Áttekintve a kiírásra került témákat, a
megcélzott pályázói kört, folyamatosan monitoringozni kell pályázati gyakorlatunkat, s
a szakmai egyesületek véleményét is kikérve kell meghatározni a teendőket.
4.7 Általános szakmai elvként rögzítettük, hogy előnyben részesítjük a vidék
Magyarországát összefogó, a gyerekek, a felnőttek olvasóvá nevelését, tanulását
támogató közös pályázatokat.
A Kollégium által megfogalmazott pályázati témák egy része több éve fut, de az irántuk
mutatkozó pályázói érdeklődés azt jelzi, hogy ezek kiírásától nem tekinthetünk el. Ilyen
pl. a Szakmai eszközbeszerzés, ahol a kedvezményezetti kört 2011-ben bővíteni
kívánjuk.
Továbbra is fokozott érdeklődés mutatkozik az Állományvédelem témaköre iránt, de
felvetődött a használóképzés újbóli támogatásának igénye is. A pályázati témák közé
indokolt beemelnünk a digitalizálás témakörét, jelentős igény és elvárás mutatkozik-e
témában is.
Kiemelten kívánjuk kezelni a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek körében végzett
olvasásnépszerűsítő tevékenységet, ennek fényében fogalmaztuk meg már 2011. első
félévének felhívásait is.
Természetesen törekszünk arra, hogy a már megkezdett munkák folytatását, illetve
befejezését támogatásaink elősegítsék, így támogatjuk a:
 A kistelepülések, valamint a városok peremkerületeiben működő
fiókkönyvtárak korszerűsítése érdekében a Szakmai eszközfejlesztést,
korszerűsítést,
 Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetését hagyományos és elektronikus
formában,
 A lakosság széles körét érintő országos, regionális és megyei programok
megvalósítását, mely a szervezők széles körének összefogásával valósul meg,
 A szakmai innovációt,
 A szolgáltatások népszerűsítését,
 A nemzeti és helyi értékek megőrzését biztosító állományvédelmet,
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Valamint a hozzáférés kiterjesztését támogató digitalizációt,
A vidéki városokban élők ellátásának és az országos szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltató képességének javítása érdekében a határon túli
magyar és hazai folyóiratok könyvtárakba juttatását, figyelve a gyermeklapok
számának növelésére,
A vidéki városokban és kistelepüléseken élők digitális írástudásának
fejlesztését, a használóképzést.

4.8 Valamennyi pályázói kör valós problémája lehet, hogy a szakmai munka minőségi
fejlesztése ma már csupán pályázati forrásokból biztosítható, ezért nagy kudarcként éli
meg minden egyes partner, ha pályázata elutasításra kerül. A könyvtári terület speciális
problémái közé sorolható, hogy egyre nő azon intézmények száma, melyek nem
önállóan gazdálkodó szervezeti keretben dolgoznak, így még nehézkesebb a pályázati
tevékenység is. Több területen (pl. a felsőoktatás) az integráció következtében bizonyos
szakmai körök csak közvetetten tudnak pályázni, ezért erre a problémára már a kiírások
során figyelemmel kell lenni. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az integráció
következtében – főleg a kistelepüléseken – nő a többfunkciós intézmények száma,
melyek speciálisabb pályázatásra tarthatnak igényt, vagy több szakmai kollégium közös
pályázatokkal lesz képes kezelni problémájukat.

Venyigéné Makrányi Margit s.k.,
a Könyvtár Szakmai
Kollégium vezetője
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szakmai
kollégium
összesen
ebből technikai
halasztott

121 / 289

KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
A pályázatok részletezése altémák szerint
Időszak: 2010.01.01 - 2010.12.31
Tám
Techn.
Különl.
Beérk
ogat
Igényelt
Elbírál Érv.tele Elutasítot Halasztot halasztot
felfüggesztet
.
ott támogatás Ft
t db
n db
t db
t db
t döntés
t db
db
db
db
9
9
0
0
0
0
0
9
22 695 251

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás Ft

22 695 251

22 175 151

Következő
évekre
megítélt
támogatás
0 22 175 151

Tárgyévi keret
támogatás Ft

95

95

32

7

0

0

0

56

107 553 761

71 395 898

70 373 277

70 373 277

0

32

32

2

2

0

3

0

28

106 658 857

101 497 157

82 269 035

82 269 035

0

11

11

0

0

0

0

0

11

75 250 000

75 250 000

74 850 000

74 850 000

0

46

46

12

6

0

0

0

28

36 537 780

21 758 620

21 758 620

21 758 620

0

38

38

2

21

0

1

0

15

40 587 621

19 798 493

15 173 852

15 173 852

0

6

6

0

6

0

0

0

0

5 065 000

0

0

0

0

65

65

17

1

0

0

0

47

55 460 663

40 323 563

40 323 563

40 323 563

0

18

18

0

3

0

0

0

15

5 073 494

4 173 644

4 173 644

4 173 644

0

33

33

0

15

0

0

0

18

25 956 376

14 358 366

10 895 786

10 895 786

0

353

353

65

61

0

4

0

227

480 838 803

371 250 992

341 992 928

319 817 777

22 175 151

4

4

0

0

0

4

13 086 240

13 086 240

12 434 040

12 434 040
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
A pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint
Időszak: 2010.01.01 - 2010.12.31

Szerv. form/Illetőség
KÖZP. KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV
HELYI
ÖNKORM.KTGV.SZERV
KÖZTESTÜLETI
KTGV.SZERV.
KTGV.REND
SZ.G.KK.KÖRBE T
Költségvetési szervek
EGYH.,EGYH.ÖNÁLLÓ
SZERV.
EGYESÜLET
EGYESÜLÉS
EGYHÁZI INTÉZMÉNY
NONPROFIT GAZDASÁGI
TÁRS.
Nonprofit szervezet
KÖNYVTÁRI SZAKMAI
KOLLÉGIUM

Beérkezett
db

Elbírált
pályázat
db

Támogatott
pályázat db

Igényelt
támogatás Ft

Megvalósításhoz
szükséges összeg
Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás FT

Megoszl%

90

90

65

88 169 317

115 067 234

66 096 084

61 635 303

70

196

196

116

224 438 458

239 076 615

154 758 430

132 584 947

59

3

3

3

5 725 400

4 905 700

5 725 400

3 753 800

66

4

4

2

3 364 888

4 699 840

1 124 888

1 124 888

33

293

293

186

321 698 063

363 749 389

227 704 802

199 098 938

62

14

14

10

10 649 012

15 256 875

8 703 012

8 703 012

82

14

14

11

54 576 125

67 755 265

50 447 025

49 794 825

91

3

3

1

2 427 950

3 432 950

765 000

765 000

32

25

25

16

17 925 592

25 260 250

11 049 092

11 049 092

62

4

4

3

73 562 061

74 598 386

72 582 061

72 582 061

99

60

60

41

159 140 740

186 303 726

143 546 190

142 893 990

90

353

353

227

480 838 803

550 053 115

371 250 992

341 992 928

71
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint
Időszak: 2010.01.01 - 2010.12.31

Megnevezés
BÁCS-KISKUN
BARANYA
BÉKÉS
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
CSONGRÁD
FEJÉR
GYŐR-MOSON-SOPRON
HAJDÚ-BIHAR
HEVES
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
KOMÁROM-ESZTERGOM
NÓGRÁD
PEST
SOMOGY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
TOLNA
VAS
VESZPRÉM
ZALA
BUDAPEST
KÖNYVTÁRI SZAKMAI
KOLLÉGIUM

Beérkezett
db

Elbírált
pályázat db

Támogatott
pályázat db

21
21
14
13
16
7
17
12
17
7
7
8
24
11
15
5
5
13
10
110

21
21
14
13
16
7
17
12
17
7
7
8
24
11
15
5
5
13
10
110

17
9
6
8
12
4
5
7
10
4
3
5
13
8
10
3
3
8
5
87

23 435 294
17 161 311
15 478 620
16 161 207
14 497 812
7 259 875
12 744 164
11 213 820
19 812 766
11 386 432
6 921 929
10 731 010
26 478 431
14 711 218
14 096 577
5 576 698
5 337 520
11 215 187
9 863 420
226 755 512

Támogatott
Megvalósításhoz
pályázatok
szükséges összeg
igénye Ft
Ft
20 490 981
27 149 445
10 716 931
17 309 285
6 170 220
17 335 100
10 766 752
17 561 649
12 782 072
17 414 639
3 565 200
8 236 875
5 137 200
15 340 170
7 797 970
10 681 500
12 363 043
21 623 870
7 296 300
11 781 399
4 811 080
5 473 129
7 856 590
9 837 250
15 161 650
37 238 817
12 126 465
15 337 453
10 416 797
15 850 831
4 854 698
4 660 175
4 017 520
5 971 750
7 123 107
13 625 156
4 130 920
11 582 595
203 665 496
266 042 027

353

353

227

480 838 803

371 250 992

Igényelt
támogatás Ft

550 053 115

Megítélt
támogatás Ft

Megoszlás
%

20 490 981
7 611 601
5 605 880
10 060 634
11 908 680
3 565 200
5 137 200
5 836 220
11 262 773
6 745 400
3 027 480
6 241 450
14 294 570
10 652 554
9 431 087
3 205 158
4 017 520
7 038 705
4 130 920
191 728 915

6
2
2
3
3
1
2
2
3
2
1
2
4
3
3
1
1
2
1
56

341 992 928

100
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KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Koncz Gábor
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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
371 000 000
0

-72 650 000
25 000 000
323 350 000
992
550
0
26
576
8

286 353 674
0
36 995 314
323 348 988
6 000 000

28

25 000 000

28

25 000 000

604
91

348 348 988
1 012
519 487 411

48

302 600 000

139
715

822 087 411
1 218 086 399
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A kollégium beszámolója
A Beszámoló készült az NKA Elnökének 67281/10. és 57753/10. iktatószámú levele és
kérdései alapján.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A KSZK-hoz 2010-ben mindösszesen 992 pályázat érkezett be. Ebből 550 kiírásos és 26
egyedi pályázatot a 2010-es, 323.348.988 Ft keret terhére, plusz 28 folyóirat pályázatot
a 2011-es, plusz 25 millió Ft terhére támogattunk. Az összes támogatott pályázatok
száma tehát 604 volt, a beérkezett pályázatok 60,8%-a. A nem támogatott pályázatok
kisebb részénél az elutasítást jogi- és a kiírásnak meg nem felelő más tényezők
magyarázták, míg nagyobb részénél a bírálatok és viták utáni szavazásos eredmény a
magyarázat.
A támogatott pályázatok közül 26 volt az egyedi pályázat, az összes támogatott pályázat
4,3%-a.
A kulturális intézmények és tevékenységek négy alapvető funkciója: felhalmozás/őrzés;
termelés/alkotás; elosztás/közvetítés-terjesztés; fogyasztás/befogadás. A felsorolásban
az első fogalmak jellemzően a gazdasági, a másodikak a kulturális szférában
használatosak. A KSZK pályáztatási hatókörébe tartozó közművelődési intézmények és
szervezetek döntően az elosztás/közvetítés-terjesztés funkciót gyakorolják. Ám: a
közművelődésnek éppen az a lényege, hogy egyszerre mindig és mindenütt jelen van,
érvényesül mind a négy funkció. Ezek egészültek ki korábban az agitációs és
propaganda funkciókkal; ma az intézményt-pótló rendezvényszervező, információs,
felnőtt képző, ill. a helyi társadalomszervezési, munkahely-teremtési funkciókkal… stb.
Tehát: a támogatott pályázatok esetében tartalmi súlypontok megállapíthatók ugyan, de
statisztikai méréssel ezek nem, vagy igen nehezen lennének számszerűsíthetőek. Hiszen
például a támogatott amatőr művészeti csoportok, a komplex nagyrendezvények vagy a
gyakori falunapok is őriznek, alkotnak, közvetítenek és elősegítik a befogadást, az
elviselést, a megértést, az együttműködést – tehát tágabban a társadalmi tőke
működését…
1.2. Az 1. sz. mellékletben csatoljuk a pályázatokról szóló tételes kimutatást. Pályázati
kiírásaink (és az elbírált egyedi pályázatok) egy következetes és a 2010. évben
összefoglalva, írásban is rögzített, érték-tételezetten orientáló koncepció jegyében
születtek. Ez azt is jelenti, hogy esetenként tevékenység-generáló jellegűek, például a
gyermekeket, fiatalokat érintő táboroztatási pályázatok esetében. Így tehát kétségtelen,
hogy sok a táboroztatási pályázat, mert volt KSZK kiírás…
A rendezvények esetében ez a mennyiségi felhajtó hatás kevésbé, a folyóiratok és
kiadványok terén még kevésbé érvényesül. Ezen esetekben a pályáztatás orientáló,
rásegítő, a nagy hagyományokkal bíró események, orgánumok terén kifejezetten értékmentő jellegű.
Tehát: a pályázatok igazolták a kiírások időszerűségét, helyességét.
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1.3. A Bizottság irányelveit a kiírások megfogalmazásánál és a bírálatok során
messzemenően figyelembe vettük. Saját, kiemelt szempontunk valamennyi pályáztatás
és bírálat esetében az volt, hogy egyrészt segítsük a nagy hagyományokkal bíró, bevált
események (a folyóiratok esetében: orgánumok) további élését és fejlesztését; másrészt a
társadalmi hatókör bővülését és ugyanakkor határozottan támogassuk az új
kezdeményezéseket.
1.4. A korábbi évekhez hasonlóan, 2010-ben is súlyt helyeztünk azon pályázatok
támogatására, amelyek a Nemzeti Emlékezet Éve programhoz kapcsolódtak (2010-ben:
Erkel Ferenc); ügyeltünk arra, hogy más, kiemelt évfordulókhoz, eseményekhez (pl.
Széchenyi István, Pécs Európa Kulturális Fővárosa, költők születésnapja, nemzetközi
évek) kapcsolódó rendezvényeket és a kistérségi, helyi jeles évfordulókat, kapcsolatokat
előtérbe helyező pályázatokat is támogassuk.
Kiemelt, fókuszált rásegítést jelentettek az 1. sz. mellékletben felsorolt egyedi
támogatások, amelyek a budapesti pályázók esetében minden esetben országos
kisugárzásúak és a vidékiek is tovagyűrűző hatásúak voltak.
1.5. Az alábbi problémák a közművelődési pályáztatás terén egyre inkább gyakoriak voltak:
 Pályázási bizonytalanságok az átnevezések, átszervezések, összevonások,
megszűnések miatt.
 Ugyancsak a fentiekre, valamint a kért és kapott támogatás közötti különbségekre
hivatkozva, sok volt a visszatervezési, programcsökkentési kérés.
 Egyre gyakoribbak az előre nem látott körülmények, jogszabályi változások,
betegségek, ráfordítási jogcím-értelmezések, programváltozások, időpont
elcsúszások miatti módosítási és az elszámolási határidővel kapcsolatos kérések.
 Ugyancsak gyakori, hogy máshonnan várt támogatások elmaradása, be nem tartott
ígéretek, illetve a saját rész kalkulálása; már elindított, de forrás hiányában csak
részben megvalósított programok miatt sok a kavarodás.
 Napjainkhoz közeledve a zárolások okoznak egyre több problémát.
Mindezek sajnálatosak ugyan, de természetesek. A Kollégium reagálása egyrészt a
feszesebb pályázati kiírás, a különböző rendezvényeken a kollégiumi tagok által tartott
ismertető tájékoztatások; másrészt a kérések beható elemzése alapján a lehetséges
mértékig megértő és segítő elbírálás.
Továbbra is ezeket tartjuk szükséges lépéseknek; érzékelve, hogy az ellentmondások
sokasodnak, a feszültségek nőnek – sőt: az elkeseredés fokozódik…
2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégiumnak mindig is volt és most már van írásos stratégiája is; ezt a Bizottság
megvitatta és jóváhagyta.
2.2. Az NKA által más szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások konkrét
érvényesítésére esetünkben eddig nem került sor; vizsgáljuk a lehetőségeket. Lásd még:
2.3. pont.
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2.3. A kollégium tagjai figyelemmel kísérik a szakterület más intézményei által kiírt
pályázatokat, esetenként konkrétan is rákérdeznek a támogatásokra.
Széles körűen, intézményesen és személyesen is tájékozódunk a határon túliakkal
kapcsolatos pályázati kiírásokról és pályázatokról, különös tekintettel arra is, hogy
számos ilyen pályázat lebonyolítója kollégiumi tag által vezetett vagy vele közeli,
szakmai kapcsolatban lévő intézmény. Számos esetben figyelembe tudtuk venni a
másutt realizált pályáztatást is. (Lásd még: 3.2. pont.)
2.4. A 2010-es, 604 támogatott pályázatból 28,74% budapesti, 63,23% vidéki, 8,03%
határon túli volt. A támogatott pályázatok között legmagasabb a budapesti pályázatok
aránya, míg a legalacsonyabb (0,8%) Tolna megye. Ennek oka az, hogy ebből a
megyéből összesen 15 db pályázatot nyújtottak be. A többi megye 1,35% és 6,06%
közötti arányban kapott támogatást. A határon túli pályázatok részaránya ennél
magasabb volt. (Lásd. még az 1. sz. mellékletet)
Arra vonatkozóan felmérésünk nincs, hogy a budapesti nyertesek közül hány százalék
hasznosul a főváros területén kívül. Ezt így a budapesti tájoltatási pályázatoknál lehetne
kimutatni, illetve olyan vizsgálattal, amely arra irányul, hogy az adott intézmény,
rendezvény látogatói közül kb. hány százalék az ingázó, bejáró. Gyakorlati tapasztalatok
szerint jelentős ez az arány, tehát létezik a tovagyűrűző hatás.
Az 1. számú mellékletben felsorolt egyedi pályázatok közül, a budapesti székhellyel
beadott valamennyi pályázat döntő mértékben Budapesten kívüli, tovagyűrűző hatású
volt.
Esetünkben nem alacsony a határon túli nyertes pályázatok aránya. Az ilyen
pályázatokat (a pályázási bizonytalanságokat is figyelembe véve…) mindig külön
felelősséggel vizsgáljuk. Komoly probléma a pályázati tudás és a pályázás technikai
készség eltérő színvonala, a magyarországiakhoz viszonyítva és ezek a tudások
régiónként is eltérnek. A kollégium tagjai képzéseken való előadói részvétellel,
személyes és telefonos tájékoztatással próbálnak segíteni e téren is.
A területek támogatása közti arányok eleve meghatározását nem javasoljuk. Éppen elég
probléma az, hogy az EU pályáztatási és döntési rendszerének adminisztrációs igénye
megközelíti a rossz emlékű és lelketlen tervgazdálkodás színvonaltalanságát.
2.5. Valamennyi pályázaton belül, az elbírálásnál súlyt helyeztünk arra, hogy a
gyermekprogramok és a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos események lehetőleg
támogatást kapjanak.
Az 1. számú mellékletben feltüntetett 4/1 kiírás keretében határozottan a gyermek és
ifjúsági korosztály részvételével megvalósuló, amatőr művészeti, közművelődési
programokat támogattuk. Továbbá az 1/2 kiírás keretében megvalósult nyári táborok is a
gyermekek és a fiatalok részvételét támogatta.
Ugyancsak az 1. számú mellékletben közölt egyedi pályázatok keretében a 3. döntés
során a gyermekszínjátszás és drámapedagógia a közösségi nevelési színtereken
témakört, valamint az ugyancsak fiataloknak szóló 27. Nemzetközi Anyanyelvi Tábort,
továbbá a Kaleidoszkóp című gyermek és ifjúsági programot támogattuk. Az 5. döntés
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keretében a Göcseji Tehetséges Kölykök támogatása, a Mezőségi Szórvány Települések
Karácsonya, stb. is határozottan a gyermekeket és a fiatalokat segítette.
Kiemelt egyedi támogatási elszánásunk volt a Benedek Elek Program megtervezésének
segítése, amely törekvéseink szerint komoly kormányzati programmá is válhat.
Nem tartjuk célszerűnek százalékban eleve megszabni a gyermektámogatások
részesedését, hiszen a szándékon kívül ez mindig az adott lehetőségekkel és
kezdeményezésekkel összhangban történhet.
2.6. A Kollégium kiírásaira beérkezett pályázatok közül, a megszavazott legalacsonyabb
támogatás 98.000 Ft volt, egy alkotótábor megrendezésére. A legmagasabb összeget, 5
millió forintot, Magyar Drámapedagógiai Társaságnak ítélte meg a Kollégium, a XIX.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál és Színház- Dráma- Nevelés
Módszertani rendezvények megvalósítására.
Az egyedi pályázatok esetében a legalacsonyabb támogatás 250.000 Ft volt, a
legmagasabb pedig 5 millió forint. Az egyedi pályázatok támogatási adatait az 1. számú
melléklet részletesen tartalmazza.
A támogatás elnyerése mindig és döntően a pályázati kiírásnak való, színvonalas, őrző
és újító tartalomtól, valamint a célzott és becsült társadalmi hatástól függ. Ám
gyakoroljuk a ne mérjetek egyenlő mércével elvet is, tehát a végveszélyt, a
rászorultságot adott esetben beható elemzéssel, vita során figyelembe vesszük.
A támogatási összeg alsó határát központi előírással nem célszerű megszabni,
ugyanakkor mi magunk a bírálat során, a tényleges pályázatok ismeretében,
megállapítunk ilyet – a még megvalósíthatóság lehetőségét mérlegelve.
2.7. A 992 beadott és az 576 támogatott pályázatból 26 volt az egyedi. Tudjuk, hogy az
NKA Bizottságának koncepciója és ajánlásai az egyedi és a meghívásos pályázatok
csökkentését igénylik. Ám egyre inkább tudomásul kell venni a végveszély – és a
rendkívüli helyzeteket; a megszűnő és átalakuló intézmények, szervezetek esetében a
szervezeti tudás és a felhalmozott értékek elvesztését.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor számos új, innovatív, még nem standardizálható
törekvés van. Tehát nem javasoljuk az egyedi pályázatok adminisztratív korlátozását;
hanem továbbra is döntsünk felelősen a mindig változó közművelődés ismeretében. Úgy
véljük, hogy a fentiek miatt az egyedi és a meghívásos pályázatokra is egyre inkább
szükség lesz.
2.8. 2010-ben meghívásos pályázatunk nem volt.
2.9. Keretmaradványunk 2010-ben mindössze egyezer forint volt.
A felhasznált 323,3 millió + 25 millió = 348,3 millió forint eredményességének formai,
ellenőrzési vizsgálata jó. A pénz társadalmi, gazdasági eredményességének egzakt
mérésére nincs lehetőség. Az eredményességet mutatja és bizonyítja az, hogy egyáltalán
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megvalósultak a programok, megjelentek a kiadványok; egyre igényesebbek,
meggyőzőek és indokoltak a beszámolók. A hivatalos ellenőrzések és a kollégium
tagjainak egyébkénti személy szerinti részvételei és tájékozódásai megnyugtató
eredményekről számolnak be.
Anno a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma keretében sémát
dolgoztunk ki a marketing, gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi eredményesség, hatás
vizsgálatára. Ezt az állandó kollégium ma is használja. Ennek tapasztalatai alapján
törekszünk a kiírásokba és a bírálatokba a megfelelő szempontokat beépíteni.
Javasoljuk, hogy célszerű lenne 1-2 év közművelődési pályázatait pl. disszertáció
keretében feldolgoztatni, vizsgálva a következők összefüggéseit: elemzés – kiírás –
pályázat – bírálat – támogatás – beszámoló – szakmai értékelés – monitoring –
ellenőrzés – személyes benyomások – sajtó.
A 348,3 millió forintból 604 pályázatot támogattunk; az 576.656 Ft átlagos támogatás
mögött persze nagy a szóródás, a fent javasolt elemzés keretében ezt is esetleg érdemes
lenne vizsgálni.
2.10. A korábbiakban a problémákról és teendőkről már volt szó.
3. Működési kérdések
3.1. Az NKA lényege az, hogy az államháztartásban elkülönített, alapjelleggel, saját
forrással, tehát önjáró gazdasági alapon működik. A keletkezett forrást a civil szektorra
jellemzően, társadalmi kontrollal osztja el. Erre ma a pályázati rendszer a jogszabályban
meghatározott és az EU-ban is támogatott forma.
Elvileg persze más megoldás is lehetne: az adott, társadalmilag delegált kollégium,
megfelelő elemzések alapján, direkt módon, egyedileg és meghívásosan támogathatna.
Ma nem ez a jogszabályi helyzet. Tehát: a pályázati rendszer segíti az NKA céljainak
megvalósítását; kétségtelen azonban, hogy érdemes lenne újra szorgalmazni a korábbi,
miért jó és miért rossz a pályázati rendszer vitát.
3.2. A kollégium kapcsolata a Bizottsággal kifejezetten jó, a felelőssel rendszeresen
konzultálunk. Más szakmai kollégiumokkal is jó a kapcsolat, elkezdtük a szisztematikus
egyeztetést. Az esetenkénti tájékozódások mellett az alábbi két eszmecsere-napot
szerveztük meg:

Február 16-án, egész napos, egyeztető tanácskozás volt a Magyar Kultúra
Alapítvány Székházában, az alábbiak részvételével: a Bizottság felelőse, az
Igazgatóság képviselői, a kollégium tagjai, az OKM Közművelődési
Főosztályának vezetői és vezető munkatársai, az MMIKL vezetői és vezető
munkatársai.

Június 7-én, ugyanígy és ugyanott volt eszmecsere, a fentiek közül meghívottak, a
Kollégium tagjai és a Népművészeti Szakmai Kollégium tagjainak részvételével.
Mindkét tanácskozás sokat segített a KSZK stratégiájának kialakításában és a további
pályázati kiírások, valamint a döntések során. 2011-ben tervezzük a további
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3.3. Más kollégiumokkal nem bíráltunk közösen pályázatot.
3.4. A megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok jók; a
hozzánk fordulókat tájékoztattuk és segítettük. Visszarendezési igény eddig még nem
merült fel.
3.5. A pályázati naptárunkban meghatározottakat sikerült megvalósítani, köszönhetően a
kollégiumi titkár és az igazgatósági munkatársak körültekintő munkájának. A határidők
és ütemtervek tekintetében továbbra is a szakterület gyakorlati, valóságos folyamataihoz
és a természetes periodicitásához (pl. rendezvények, táborok) alkalmazkodunk.
3.6. A Belső Ellenőrzési Osztállyal a kapcsolatunk határozottan jó; az informális
eseményeken és a kollégiumi üléseken rendszeresen tájékoztatást kértünk és kaptunk; az
ellenőrzések szakmai tapasztalatai jók; szakszerű az együttműködés. A 2010-ben
elvégzett ellenőrzések a kollégium részéről nem igényeltek intézkedéseket.
3.7. Lásd a korábban említetteket.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz viszonyítva a pályázatok számában lényeges változások nincsenek. A
hazai pályázók felkészültsége, a pályázatok és beszámolók színvonala határozottan
javul. Kivételesen persze vannak feltűnően slendrián, elkapkodott pályázatok, illetve
végveszély helyzetben lévők esetében kínos erőlködések.
Élesebb vita és nehéz döntési helyzet az olyan ritka esetekben van, amikor a kollégium
tagjai ismerik a pályázó kitűnő munkáját, ám a pályázat több ok miatt gyenge…
4.2. A célkitűzések és a megvalósulás összhangban vannak. Pozitív változási tendenciák
érzékelhetők az orientálás és a fegyelem terén is; ezt az ellenőrzések is alátámasztják.
A pályázó intézmények egyéb állami forrásokból is gazdálkodnak, míg a civil
szervezetek az esetleges NCA-támogatások, a saját bevételek, a szponzori források
mellett döntően ránk szorulnak.
4.3. Helyes az, hogy egy pályázatot lehetőleg egy kollégiumhoz nyújtson be a pályázó. Azért
a lehetőleg, mert komplex nagyrendezvények (pl. Borfesztivál) esetében határozottan
tanácsos, hogy több kollégiumhoz is pályázzanak.
4.4. A kollégium a döntéseinél alapvetően az 1.3., a 2.6. és a 4.7. pontokban vázoltak szerint
jár el, ám számos esetben természetesen figyelembe vesszük a pályázó előéletét,
pályázási fegyelmét, különösen, ha sokadik rendezvényről vagy innovatív megoldásról
van szó.
4.5. A pályázati adatlap a jogszabályokból következően és a gyakorlati tapasztalatokat
figyelembe véve alakult ki – természetesen még mindig meglehetősen részletes;
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megpróbálunk javaslatokat tenni az ésszerű módosításokra. Egyébként az adatlapok
kellő odafigyeléssel kitölthetők.
4.6. A Bizottság stratégiáját elfogadtuk; saját írásban is rögzített stratégiánkban
visszaigazoltuk. Az eddigi tapasztalatok megerősítik a törekvéseket.
4.7. A pályázatok kiírását a stratégiánkban megfogalmazottakat követve végezzük; kiírtuk és
kiírjuk a rendezvények szervezésével, a táborokkal, a kiadványokkal, a gyermek-amatőr
művészeti tevékenységekkel, a nemzetközi kapcsolatokkal és a cirkuszművészettel
kapcsolatos pályázatokat.
2010-ben újításunk volt a 4/2 kiírás: a közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója témában. A folyóiratok estében is hangsúlyt helyezünk az
on-line megvalósítás támogatására.
Az egyedi pályázatok esetében egyrészt a valamilyen szempontból kritikus helyzetbe
került, nagy hagyományokkal bíró, jelentős társadalmi hatású rendezvényeket, másrészt
a kifejezetten összefoglaló (pl. Beke-konferencia) és innovatív (Benedek Elek Program)
témaköröket, kutatásokat támogattuk és kívánjuk támogatni.
A 2011-ben kiírandó pályázatokról a márciusi ülésen lesz szó; az elmúlt évi
tapasztalatok, a közművelődésben érzékelhető változások, az NKA stratégia, a bizottsági
ajánlások és a saját, jóváhagyott stratégiánk együttes figyelembevételével.
4.8. Lásd a korábbiakban vázoltakat.
Köszönve az együttműködést és figyelmet.
Dr. Koncz Gábor s.k.,
a Közművelődési Szakmai
Kollégium vezetője
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1. számú melléklet
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégiuma (KSZK) 2010. évi munkájáról szóló beszámolóhoz

Megnevezés
1. kiírás:
1. Közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók,
városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok
megrendezésére, melyek 2010. június 1.- 2011. január 31. között kerülnek lebonyolításra.
2. 2010. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából
közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására.
3. A 2010-ben megjelenő közművelődési tartalmú kiadványok támogatására.
4. A nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel
támogatására.
5. Hazai cirkuszművészet fejlesztésére.
2. kiírás:
Közművelődési programok tájoltatása
3.kiírás:
Folyóiratok = a 2011-es keret terhére
4. kiírás:
1. Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő, gyermek és ifjúsági korosztály
részvételével megvalósuló, amatőr művészeti közművelődési program támogatására, mely
2011. január 1- 2011. április 30. között kerül lebonyolításra.
2. A közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója
támogatására. Interneten terjesztendő, reklám célú videoszpotok készítésére, terjesztésére,
melyek a pályázók saját közművelődési programjait, művelődő kisközösségeit
népszerűsítik a felhasználói kör(ének) bővítése érdekében.
Kiírás szerinti pályázatok összesen
Egyedi pályázatok
Pályázatok mindösszesen:

Pályázatok

Támogatott pályázatok

száma

száma

%

375

216

57,6

204

102

50

55

27

49

6

4

66,7

12

8

66,7

23

18

78,3

70

28

40

171

134

78,4

45

41

91

961
31
992

578
26
604

60,1
83,9
60,88
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Egyedi támogatottak:
1. döntésen:
MEGNEVEZÉS
MAGYAR MŰVELŐDÉSI
INTÉZET ÉS
KÉPZŐMŰVÉSZETI
LEKTORÁTUS
MAGYAR SZŐLŐ- ÉS
BORKULTÚRA
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI
KUTATÓINTÉZET

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító

BUDAPEST

MMIKL AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI NAPOK
MEGRENDEZÉSÉRE A 10. FESTŐK VÁROSA
HANGULATFESZTIVÁLON

BUDAPEST

A NÉPZENEI- ÉS NÉPTÁNC GÁLA MEGRENDEZÉSÉRE

2.800.000 Ft 2013/280

BUDAPEST

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM CÍMŰ
KULTÚRAKUTATÁSRA AZ 1000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKEN
EGERBEN ÉS A 2000-2010. KÖZÖTTI NYERTES
KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

3.500.000 Ft 2013/281

570.000 Ft 2013/279

2. döntésen:
MEGNEVEZÉS

HELY

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT

BUDAPEST

MAGYAR NÉPMŰVELŐK
EGYESÜLETE

BUDAPEST

MAGYAR NÉPMŰVELŐK
EGYESÜLETE

BUDAPEST

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZAI BUDAPESTEN 7. CÍMŰ
SZAKMATÖRTÉNETI KIADVÁNY KIADÁSÁRA *
A 'TÁMOP SZAKMAI MŰHELY-SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A TÁMOP KERETEI KÖZÖTT TÁMOGATÁST KAPOTT
SZERVEZETEK KÖZÖTT' CÍMŰ PROGRAM
MEGVALÓSULÁSÁRA
A NYUGALMAZOTT NÉPMŰVELŐK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA MEGRENDEZÉSÉRE

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító
1.235.000 Ft 2013/283
1.500.000 Ft 2013/284
660.000 Ft 2013/285
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3. döntésen:
MEGNEVEZÉS

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN II. MODUL,
FEJÉR MEGYEI MŰVELŐDÉSI
SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZMŰVELŐDÉSI SZERVEZETEK HELYSZÍNI SZEMLÉJE
KÖZPONT
(AUDITJA) SZAKMAI KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA
MAGYAR
GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA A
DRÁMAPEDAGÓGIAI
BUDAPEST
KÖZÖSSÉGI NEVELÉS SZÍNTEREIN
TÁRSASÁG
MAGYAR MŰVELŐDÉSI
INTÉZET ÉS
A VI. NEMZETISÉGI GÁLA ÉS PRO CULTURA MINORITATUM
BUDAPEST
KÉPZŐMŰVÉSZETI
HUNGARIAE DÍJ ÁTADÁSA MEGRENDEZÉSÉRE
LEKTORÁTUS
MAGYAR MŰVELŐDÉSI
INTÉZET ÉS
A TELEPÜLÉSEK KÖZMŰVELŐDÉSI (KÖZKULTURÁLIS)
BUDAPEST
KÉPZŐMŰVÉSZETI
KÍNÁLATÁNAK FELMÉRÉSÉRE
LEKTORÁTUS
A XXVII. NEMZETKÖZI ANYANYELVI TÁBOR
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
BUDAPEST
MEGRENDEZÉSÉRE

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító
500.000 Ft 2013/290
1.000.000 Ft 2013/292

2.000.000 Ft 2013/288

5.000.000 Ft 2013/287
500.000 Ft 2013/291

4. döntésen:
MEGNEVEZÉS
BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

PÉCS

BARANYA2010 - TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ FESZTIVÁL KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAM MEGRENDEZÉSÉRE BARANYA
IFJÚSÁGÁÉRT *

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító
600.000 Ft 2013/295
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MEGNEVEZÉS
HEVES MEGYEI
ÖNKORMÁNYZAT
PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS
KÖZMŰVELŐDÉSI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE
KULTURÁLIS KÖZPONTOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
MAGYAR NÉPMŰVELŐK
EGYESÜLETE
MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK, MEGYEI ÉS
REGIONÁLIS KULTURÁLIS
SZERVEZŐDÉSEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE

HELY

EGER

KECSKEMÉT
BUDAPEST
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PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A KALEIDOSZKÓP CÍMŰ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI PROGRAM
MEGRENDEZÉSÉRE *
A KULTURÁLIS KÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011.
ÉVI TEVÉKENYSÉGE TÁMOGATÁSÁRA
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR KULTURÁLIS
SZERVEZETEK I. KONFERENCIÁJA MEGRENDEZÉSÉRE

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító

1.500.000 Ft 2013/297

2.500.000 Ft 2013/296
1.200.000 Ft 2013/294

SZOMBATHELY

A MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS A JÖVŐBEN
- REGIONÁLIS SZAKMAI NAPOK MEGRENDEZÉSÉRE

1.200.000 Ft 2013/293

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító

5. döntésen:
MEGNEVEZÉS
A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS
KÖNYVTÁRA

SÁROSPATAK

BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR

BUDAPEST

CÉDRUS MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

'KULTURÁLIS HIDAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN' CÍMMEL AZ
ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET ÉSZAKMAGYARORSZÁGI KÉPVISELETÉNEK PROGRAMJAIRA 2011BEN
'A SÁROSPATAKI ÖREGDIÁK MOZGALOM KÖZMŰVELŐDÉSI
DIMENZIÓI A 20. SZÁZADBAN' MUNKACÍMŰ, DIGITÁLISAN
HOZZÁFÉRHETŐ ADATTÁR ELKÉSZÍTÉSÉRE
A NAPÚT 'JELES 70-ESEK', A 2010/10. LAPSZÁMA
MEGJELENTETÉSÉRE ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI JELLEGŰ
BEMUTATÓ ESTJE MEGRENDEZÉSÉRE *

610.314 Ft 2013/303

370.000 Ft 2013/298
700.000 Ft 2013/305
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MEGNEVEZÉS
GÖCSEJ KAPUJA BAK
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
GYERMEKKULTÚRÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
LORÁNTFFY ZSUZSANNA
KULTURÁLIS EGYESÜLET
MAGYAR ÖRÖKSÉG ÉS
EURÓPA EGYESÜLET
MAGYAR VERSMONDÓK
EGYESÜLETE GYŐR-MOSONSOPRON MEGYEI
SZERVEZETE
MAGYARSÁGSZOLGÁLATI
ALAPÍTVÁNY
NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET

HELY
BAK
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PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A 'TEHETSÉGES KÖLYKÖK TALÁLKOZÓJA A GÖCSEJ
KAPUJÁBAN' CÍMŰ RENDEZVÉNYRE

A BENEDEK ELEK PROGRAM - A KÁRPÁT-MEDENCEI
MAGYAR GYERMEKEK NEMZETI IDENTITÁSÁÉRT ÉS
VESZPRÉM
MŰVÉSZETI NEVELÉSÉÉRT - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNYÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE
MEZŐSÉGI SZÓRVÁNY - MAGYAR TELEPÜLÉSEK CSALÁDI
MAROSVÁSÁRHELY
KARÁCSONYA MEGRENDEZÉSÉRE
A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJÁTADÓ, KÖZMŰVELŐDÉSI
JELLEGŰ ÜNNEPSÉGEK LEBONYOLÍTÁSÁRA, VALAMINT A
BUDAPEST
RENDEZVÉNY INFORMÁCIÓS ADATBÁZISÁNAK,
CÍMTÁRÁNAK FELDOLGOZÁSÁRA *
GYŐR
BUDAPEST
PÉCS

XXXIV. RADNÓTI MIKLÓS NEMZETI FELNŐTT AMATŐR
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY MEGRENDEZÉSÉRE
'A MÉLTÓSÁGKERESŐ ÜZENETEI' CÍMŰ KONFERENCIA
MEGRENDEZÉSÉRE BEKE PÁL TISZTELETÉRE *
A 22. PÉCSI NEMZETKÖZI KAMARAKÓRUS VERSENY ÉS
LISZT SZIMPÓZIUM MEGRENDEZÉSÉRE

MEGÍTÉLT Pályázati
ÖSSZEG azonosító
400.000 Ft 2013/301

2.500.000 Ft 2013/304
500.000 Ft 2013/299
800.000 Ft 2013/306

250.000 Ft 2013/302
2.600.000 Ft 2013/308
2.000.000 Ft 2013/300
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Gecsényi Lajos
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
2010. 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)
2010. évi keretmaradvány (5-10)
Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
162 000 000
0

-23 235 000
0
138 765 000
256
176
0
8
184

120 342 398
0
15 205 995
135 548 393

2
2
186

3 170 000
3 170 000
138 718 393
3 216 607
6 200 000
6 200 000
164 983 393

2
2
186
6
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
A Levéltári Szakkollégium az elmúlt évtizedben kialakított gyakorlatnak megfelelően –
ami a szakmai igények átfogó elemzésére épült – kiemelt figyelmet fordított a megőrzés,
alkotás és terjesztés hármas egységének megőrzésére. Különösen aktuálissá tette ezt az a
tény, hogy a levéltári anyag megőrzésére a szakminisztérium által korábban biztosított
állományvédelmi támogatás a beszámolás évében szünetelt s így megkerülhetetlenné
vált az ez irányú pályázat kiírása. Az egyes témák között a rendelkezésre álló
138.718.393 forintot a következő arányban osztottuk szét: megőrzés,
állománygyarapítás 39%, alkotó tevékenység (forráskiadványok, folyóirat-kiadás,
tanulmánykötetek és segédletek) 31%, kultúraterjesztés (segédletek, rendezvények:
levéltári napok, konferenciák) 16%, egyéb tevékenység (infrastrukturális és oktatási
támogatás) 14%.
Éves keretünk terhére támogattuk

1.2.

-

a közlevéltárakban és nyilvános magánlevéltárakban őrzött levéltári anyag őrzési
körülményeinek javítását,

-

a kereskedelmi forgalomban megjelenő, nagy történeti értékű, magániratok
megvásárlását, ily módon a gyűjtemények gyarapítását,

-

a fontos történeti témákhoz kapcsolódó országos és helyi jelentőségű levéltári
források nyomtatott vagy digitális formában történő tudományos színvonalú
kiadásának előkészítését és kiadását,

-

a levéltárakban végzett történettudományi kutatások alapján készült
gyűjteményes tanulmánykötetek kiadását,

-

a levéltári anyag használatát elősegítő segédletek (repertóriumok, adatbázisok)
összeállítását és rögzítését,

-

levéltári szakmai konferenciák szervezését,

-

a levéltári munka szakmai hátteréhez szükséges infrastrukturális (szakkönyvtári)
fejlesztéseket.

A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt
a hiba?
A beérkezett pályázatok egyetlen terület kivételével visszaigazolták a kiírt altémák
helyességét. A szakkollégium a levéltárak előtt álló szakmai feladatok meghatározása,
az egyes szakmai kérdések kidolgozása érdekében pályázatot írt ki műhelybeszélgetések szervezésére. A beérkezett pályázatok száma és színvonala azt mutatta,
hogy ilyen rendezvényekre – bármennyire szükségesek is lennének - láthatóan nincs
kapacitás. A hibát az igények előzetes felmérésének elmulasztásával követtük el.
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1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Kollégium 2010-ben címzett támogatási kerettel nem rendelkezett, szabadon
felhasználható keretünkre a Bizottság kiemelt témát nem írt elő. A levéltári anyag őrzési
körülményeivel kapcsolatosan az év folyamán felmerült problémák tették szükségessé,
hogy a digitalizálási program folytatása helyett kiemelt feladatként az állományvédelmi
feladatok támogatását emeljük be a pályázati körbe. Ennek jogosságát és hatékonyságát
a beérkezett pályázatok visszaigazolták.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
Kiemelt események és évfordulók támogatására nem került sor.
1.5. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag jogszabályokban
meghatározott folyamatos gyarapítása, szakszerű megőrzése és a benne rejlő
információk hozzá férhetővé tétele a levéltári intézmények tevékenységének elsődleges
feladata. Ezen feladatok ellátása olyan fejlesztéseket is indokolttá tesz, melyek pénzügyi
fedezetét ma már csak a NKA támogatásával lehet elképzelni. Ilyenek éppen az
állományvédelmi munkálatok. Aligha kétséges, hogy a levéltári anyag nem megfelelő
módon történő őrzése rövidebb-hosszabb távon magának a dokumentumoknak a
fennmaradását veszélyezteti. Az állományvédelem azonban nem korlátozódhat csupán
az iratőrzés technikai feltételeire, a restaurálásra, hanem ki kell terjednie a
mikrofilmezés és a digitalizálás támogatására is. Ez utóbbi egyben lehetővé teszi a
levéltári anyag on-line közzétételét, azaz jelentősen javítja a hozzáférhetőséget.
Kívánatos volna, hogy az NKA Bizottsága e feladatokra címzett támogatást biztosítson a
kollégium számára, miután pályázatot kiírni ilyen témára csak kellő nagyságrendű
fedezet mellett lehet.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A Kollégium az elmúlt években fokozatosan meghatározta és pályázati kiírásainak
mellékleteiben publikálta azokat a szakmai követelményeket és bírálati szempontokat,
amelyeket 2010-ben is irányadónak tekintett a pályázatok elbírálásánál. Ezzel kívánta
elősegíteni valamennyi altémában a pályázatok alaposabb kidolgozását. A beszámoló
évében különösen ügyeltünk az állományvédelmi pályázatok beszerzéseinél
érvényesítendő minőségi és pénzügyi szempontokra, a kiadványok előkészítésénél és
kiadásánál a példányszám, a megbízási díjak és nyomdaköltségek arányosságára, a
rendezvényeknél az indokolatlan, nem szakmai jellegű kiadások csökkentésére.
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Ügyeltünk arra, hogy a támogatott pályázatok az indokolt költségeket hiánytalanul
megkapják, miután a pályázók saját forrással az esetek döntő többségében nem
rendelkeznek.
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
A kérdés a kollégium esetében nem releváns.
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
A kollégium kompetencia területén 2010-ben Magyarországon más központi
pályázatok (NEFMI fejezeti kezelés) kiírására nem került sor. A NKA miniszteri
keretéből történő támogatásokat (2 esetben volt ebből támogatás) csak akkor tudjuk
figyelembe venni, ha megelőzik a kollégium döntéseit. Ez nagyon ritkán fordul elő. A
helyi (önkormányzati) pályázatokat nem ismerjük, miként a külföldi pályázók esetleges
más támogatottságát sem. Ezek nyomon követésére kapacitással nem rendelkezünk.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A kollégium pályázói körében a szakterület jellegénél fogva meghatározó a vidéki
pályázók aránya. A 184 támogatott pályázatból 24 (12%) darabot adtak be fővárosi
székhelyű intézmények. Ámde ezek között található pl. Pest Megye Levéltára.
A támogatott budapesti nyertes pályázatok közül a Magyar Országos Levéltár és egyes
egyházi nyilvános magánlevéltárak pályázatai, döntő többségükben, az intézmények
jellegénél fogva az ország egész területén hasznosulnak. (Pl. a MOL esetében a
forráskiadványok és a segédletek)
Határokon túli pályázatokat – figyelemmel arra, hogy a határokon túli levéltári
intézmények ottani állami fenntartásban működnek – csak a magyar történelemmel
összefüggő dokumentum-kötetek előkészítésére és kiadására hirdetünk. Az ilyen típusú
pályázatok alacsony száma alapvetően az ottani humán-erőforrás csekély voltával függ
össze. A tárgyévben 8 pályázat benyújtására került sor, ebből kettőt minőségi okok miatt
elutasítottunk.
2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
A kérdés a kollégium esetében nem releváns.
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2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
A pályázatokban igényelt támogatási összegek szórtsága az intézmények és a projektek
nagyságrendjéből adódik. A kép rendkívül tarka:
Altéma 2231 forráskiadványok 139.440 Ft < 1800e,
Altéma 2233 segédletek 161.050 < 1291e
Altéma 2212 tanulmánykötetek 257.720 < 1200e
Altéma 2207 rendezvények 60.000 < 4000e
Altéma 2259 gyűjteménygyarapítás (iratvásárlás) 148.000 < 8000e
Ennél az altémánál a szakkönyvtárak gyarapítására pályázható összeget
intézményenként 300.000 forintban maximáltuk. Ám a Corvinus egyetem
Levéltára csupán 38.000 Ft támogatást kért.
Altéma 2205 eszközbeszerzés 72.500 < 8.118.046
A rászorultsági mértéket indokolt esetben egyedül az eszközbeszerzés – azaz az őrzési
iránynál – altémánál vesszük figyelembe. Lehet ugyanis olyan kis intézmény, amely a
legalapvetőbb őrzési feladatoknak sem tud eleget tenni.
Az alsó támogatási határt nem tartjuk célszerűnek rögzíteni. Egy-egy intézmény (és a
kultúra) számára a kisebb összegű támogatásból megvalósítható projekt is nagyon
fontos lehet. Saját erőforrás hiányában, kollégiumi támogatás nélkül azonban ezek nem
valósíthatók meg.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
A kollégium nyolc esetben támogatott egyedi pályázatot. Ez 4%. Olyan projektekről
volt szó, amelyek egyedi jellegüknél (továbbképzési támogatás a szakterület egészére),
vagy a projekt (pl. kiadványok megjelentetése) időbeni megvalósulása szempontjából
nem voltak beilleszthetők a kiírások közé. Az egyedi pályázatokat kivételes esetként
kezeljük, csökkentésükre intézkedést nem tartunk szükségesnek.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Meghívásos pályázatot a kollégium a szakmai (hagyományos és on-line) folyóiratok
támogatására írt ki. A beérkezett 4 pályázatot (Magyar Országos Levéltár - 2, Budapest
Főváros Levéltára – 1, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – 1) a
kollégium támogatta. Ezen a gyakorlaton változtatni nem szándékozunk, ámde a
meghívott folyóiratok színvonalát, megjelenését fokozott figyelemmel kísérjük, és
évente felülvizsgáljuk. Adott esetben sor kerülhet a meghívás felülvizsgálatára.
2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét
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A beszámolási évben a Kollégium két alkalommal 6 altémában írt ki pályázatot és
meghívásos pályázatot hirdettünk a szakmai folyóiratok számára. Pályázati felhívásaink
mindegyike eredményesnek bizonyult. A beérkezett 256 pályázatból 176 pályázatot
(68%) részesítettünk támogatásban. Ehhez járult a 8 egyedi pályázat. Így összesen 184
pályázat kapott támogatást.
A kollégium az előző évek tapasztalatai alapján különös figyelmet fordított a támogatási
keret minél teljesebb felhasználására. Ily módon maradvány nem képződött.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Megválaszolva az 1.5 pont alatt.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
A pályáztatási rendszer folyamatosan és zökkenőmentesen működött, a döntési és
végrehajtási folyamatban problémák nem merültek fel. A pályázati naptár jól
funkcionált.
A szerződéskötések időbeni ütemezésével kapcsolatosan a Kollégiumhoz nem érkeztek
észrevételek.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
A Bizottság és az Igazgatóság valamint a Kollégium között 2010-ben az együttműködés
zavartalan volt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Bizottság elnöki posztján történt
változás nem befolyásolta a munkát. Jó benyomást tett Jankovics Marcell elnök úr
látogatása a kollégium ülésén, ami megteremtette a közvetlen kapcsolat lehetőségét. A
Bizottság középtávú stratégiai célkitűzéseinek újrafogalmazása és megvitatása
biztosította az egyes kollégiumok számára feladataik ismételt átgondolását és
meghatározását. Ramháb Mária asszony a Bizottság illetékes tagja rendszeresen részt
vett a kollégium ülésein, hozzászólásaival érdemben orientálta a pályázati kiírásokat és
bírálatokat.
Problematikusnak tartjuk viszont, hogy a kollégium vezetője nem kapott időben
értesítést az új bizottsági tag kinevezéséről.
A Levéltári Kollégiumnak más kollégiummal rendszeres kapcsolata nincsen.
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Más szakkollégiummal közös pályázatot a Levéltári Kollégium nem bírált el.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
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A Kollégium számára a megváltozott folyóirat-támogatási rendszer alkalmazása
problémát nem okozott. Arra törekszünk, hogy erősítsük a folyóiratok elektronikus
megjelentetésére irányuló törekvéseket.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
A kollégium megvalósította a pályázati naptárban meghatározott határidőket. A
pályázók a megvalósítási határidőket néhány egyedi esettől eltekintve tartani tudták.
3.6. 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?
Az ellenőrzési terv összeállításakor az Igazgatóság munkatársai elfogadták a kollégium
javaslatait, amelyek valamennyi altémára kiterjedtek. A teljesítmény-ellenőrzésekben
valamennyi kollégiumi tag részt vett. Az ellenőrzések megkezdése előtt a BEO
munkatársai tájékoztatták a kollégiumi tagokat az ellenőrzési szempontokról. A
jelentéseket a kollégium vezetője minden esetben megkapta.
Az ellenőrzések egy kivételével pozitív tapasztalatokkal zárultak. A problémás esetről a
kollégium meghallgatta az eljáró kollégiumi tag tájékoztatását és egyet értett
állásfoglalásával, levonta az általános tanulságokat. Elképzelhetőnek tartanánk, hogy évi
egy alkalommal a BEO munkatársai tájékoztatnák a kollégiumi tagokat a pénzügyi
ellenőrzések általános (nem csupán az érintett szakkollégiumot illető) tapasztalatairól,
felhívnák a figyelmet az elszámolásokban (pl. a számlázásban) felmerülő buktatókra.
3.7. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A témakörben a szakterületre jellemző speciális probléma nem merült fel.
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 köre nem változott. A pályázatok számában csökkenés tapasztalható. (2009:
283, 2010: 256) Ennek oka a levéltári intézmények fokozódó elszegényedése, ami
jelentősen rontja a működési feltételeket. A nyilvános magánlevéltárak mindössze 19
eredményes pályázatot nyújtottak be, ami különösen felhívja a figyelmet, ezen
levéltárak működési gondjaira.
A pályázók felkészültsége, noha a kollégium vezetője és titkára minden évben legalább
egy alkalommal tájékoztatót tart egy-egy szakmai rendezvényen, érdemben nem
változott. Előfordulnak felületesen kidolgozott pályázatok, alapvető figyelmetlenségek.
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Miután a kollégium változatlanul magas minőségi követelményeket érvényesít
döntéseiben ezért a nem támogatott pályázatok száma viszonylag magas volt: 68, míg
érvénytelennek 12 pályázatot nyilvánítottunk.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A kollégium nagy gondot fordít a pályázatok szakmai ellenőrzésére, igyekszik a
tapasztalatokat a kiírásoknál is figyelembe venni. A szakmai beszámolók általában
megfelelő színvonalúak, ritkán van szükség kiegészítő jelentés bekérésére. A
forráskiadványok, gyűjteményes kötetek minőségét a független lektori vélemények is
garantálják. A kiadványok esetében változatlanul megoldatlan a támogatott kiadványok
terjesztése, ezzel összefüggésben nehezen ítélhető meg hatásuk, bekerülésük a
történettudományi ismeretekbe. Az iratvásárlások, szakmai konferenciák, szakmai
folyóiratok, állományvédelmi beszerzések esetében a beszámolók dokumentáltsága jó
képet ad a hasznosulásról.
A kollégium tapasztalata szerint a pályázók az esetek döntő többségében más forrással
nem rendelkeznek a projekt megvalósításához.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
A meglévő gyakorlatot helyesnek tartjuk és problematikusnak ítéljük a több
szakkollégiumhoz történő pályázás lehetőségét.
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
A pályázatok elbírálásánál a pályázó „előélete” csak kivételes esetben képezi mérlegelés
tárgyát, nevezetesen akkor, amikor az előző években különösen kirívó módon rosszul
teljesítette a vállalt projektet.
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
A pályázati adatlapok kitöltésével kapcsolatos problémákról jelzést nem kaptunk. Ez
abból is következik, hogy a pályázók nagy része minden évben jelen van a
pályázatokon. Jelentősen segíti az esetleges nehézségek áthidalását a Kollégium
titkárának kitűnő hozzáállása.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A Bizottság stratégiájával kapcsolatosan mindeddig észrevételek nem merültek fel.
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4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
A Kollégium, miként eddig is, egybe vágóan a Bizottság stratégiai célkitűzéseivel az
eddigi pályázati témákat tűzte/tűzi ki 2011-ben is. Arra törekszünk, hogy ezek mellett
fokozottan elősegítsük a levéltári anyag őrzési feltételeinek javítását, támogassuk a
határon túli magánlevéltárakban őrzött hungarika anyag feldolgozását és forráskiadását,
egyedi pályázat keretében támogatjuk a magyar levéltárügyre háruló európai uniós
kötelezettségek (rendezvények szervezése) teljesítését.
Fontos feladatnak tekintjük a digitalizálási projektek folytatásának támogatását. Ebben
támaszkodunk a szakmai irányító szervezetek által megfogalmazott módszertani
anyagra.
4.8.

Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A témakörben speciális probléma nem merült fel.
Dr. Gecsényi Lajos s.k..,
a Levéltári Szakmai Kollégium
vezetője
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Kende János
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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
346 000 000
0

-82 290 000
15 000 000
278 710 000

420
184
0
15
199
2

263 321 820
0
14 750 000
278 071 820
25 000 000

12

25 950 000

12

25 950 000

211
35

304 021 820
638 180
436 300 000

5

24 000 000

40
239
0
0

460 300 000
820 661 820
0
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A kollégium beszámolója
A 2010. év nagyon nehéz év volt, mind kultúrpolitikailag, mint gazdaságilag. Hol az
elvonások, hol az újra előkerülő pénzek okozták a szinte állandó improvizációt. A kollégium
ennek ellenére igyekezett az évi terveihez igazodva dolgozni
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
A MKK. (Mozgókép Kollégium) Az eddigi megállapodás szerint 50%-t forgalmazásra
és terjesztésre és 50%-ot ún. gyártásra költött. A forgalmazás 50% egyértelműen
terjesztésre fordítatott. Ez lehetett fesztivál, filmhetek, magyar filmbemutató,
forgalmazás, valamint ezeknek a reklámköltsége. Általában egylépcsős megoldásban.
A gyártás ennél bonyolultabb rendszerben működött. Meghirdetett animációs- és
játékfilm-forgatókönyv pályázatot, néhány könyv, amelyeket a kollégium alkalmasnak
talált azokat továbbfejlesztésre ajánlotta, az így elkészült könyvek közül a legjobbaknak
a megvalósításához nyújtott támogatást. A gyártási és forgalmazási albizottság közösen
támogatta a Színház és Filmművészeti Egyetem és a MOME végzős hallgatói
vizsgafilmjeinek elkészítését és a folyóiratok megjelentetését.
Minden évben támogatjuk a Magyar Nemzeti Filmarchívum filmanyagának digitális
feldolgozását. 2010-ben 25 millió forinttal.
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét?
Talán a lapkiadás támogatása, nem mindig éri el célját, bár kollégiumunk inkább a
digitális internetes megjelenést helyezi előtérbe, de nem tekinthetünk el a papíralapú
folyóiratok, időszaki kiadványok segítésétől sem.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Utoljára az előre meghirdetett reneszánsz évhez csatlakoztunk, itt is az animációs filmek
pályáztatásánál volt lehetőségünk.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
A gyártási szakkollégium, nagyon nehezen tud évfordulókhoz csatlakozni, mert évekkel
előtte kellene ezt elhatároznia, csak ritkán fordult elő ilyen lehetőség. Pl. az 56-os
évforduló filmes eseményeit az MKK bőségesen támogatta.
1.5 Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
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Az állandó pénzhiány nem speciális probléma, de a kollégium állandóan találkozik
ezzel. Különböző lyukak betömésével foglalkozunk, mind a forgalmazás, mind a játékés dokumentumfilmek befejezésénél
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Gyártás:
Sajnos az állandó tűzoltás miatt, minden terv azonnal elveszíti érvényességét, ha voltak
is ezek nem mindig érvényesülhettek.
Forgalmazás:
A rendezvényeknél és a filmforgalmazási támogatásnál azt is mérlegeltük, hogy
legalább akkora támogatást adjunk, amely lehetővé teszi a rendezvény megvalósítását és
a film bemutatását.
A valamilyen szempontból bizonytalan kimenetelű, de értékesnek látszó pályázatoknál a
pályázati támogatást bizonyos konkrét költségek felhasználására kötöttük meg.
A propaganda- és reklámköltségeknél a nyomtatott hordozókkal szemben előnyben
részesítettük az internetes eszközöket.
2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Nem találkoztunk ezekkel.
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
Magánúton és informálisan megismerjük az MMKA és a Történelmi Filmalapítvány
döntéseit, lehetőleg ezeket fölöslegesen nem duplázzuk meg, de ha lehet és szükséges
kiegészítjük. (Főleg az utómunkákat, vagy a script doktori tevékenységet.)
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
Véleményem szerint semmilyen mesterségesen megteremtett arányok nem segítenek, de
bizonyos prioritásokat lehet, és néha kell is, figyelembe venni: pl.: vidéki art mozi
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hálózat. Sokat segítene, ha kialakulna, ami nagyon sok országban jól működik, a
regionális filmkészítési hálózat. A határon túli filmszaklapok támogatását a kollégium
elsőrendű feladatának tartja.
2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
Mint a 2.4. Az animációs filmeknél előnyben részesítettük a gyerekeknek szóló
rajzfilmeket, így a döntésnél ez elérte az 50%-ot.
Minden esetben a pályázat minősége döntsön elsősorban. Ugyanakkor a kollégiumnak
folyamatosan szem előtt kell tartania a kulturális decentralizáció méltányolható mértékű
érvényesítését.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázórászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
Forgalmazás területén 100 000 Ft-tól (Vidéki art mozi) a többmilliós szemle, illetve
fesztiváltámogatásig.
Gyártás: Animációs film forgatókönyve 600 000 Ft-tól játékfilmgyártás 25 milliós
támogatásáig.
Alsó határ megszabása nem célszerű, ez magától kialakul.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
31 db egyedi érkezett be, ebből 15 db támogatott.
211 nyertes pályázatból 15 db volt egyedi, ez 7, 1%
Jelenleg nem látunk lehetőséget a további csökkentésre, mert a filmesek most csak innen
remélhetnek támogatást.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Az összes megítélt támogatás: 304.021.820 Ft, ennek 15,66%-a volt meghívásos
pályázat.
Meghívásos pályázatok:
1.

Egyetemek (SZFE, MOME) vizsgafilmjeinek támogatása: 22,6 millió Ft,

2.

Az MNFA régi filmjeinek digitalizálása: 25 millió Ft.

Összesen: 47,6 millió Ft.
(A kollégium a Bizottság engedélyével lépte át az eredeti meghívásos keret összegét.)
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2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
A Mozgókép Szakmai Kollégium eredményesen használta fel pénzügyi keretét,
összesen 638.180 Ft kötelezettséggel nem terhelt keretmaradványa volt 2010-ben.
2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
Nem tudok mást elképzelni, bár nem bánnám, ha a végső döntések gyorsabbak
lennének.
A pályázati rendszert ítéljük a leginkább demokratikus döntési struktúrának abban az
esetben, ha a támogatási stratégia átgondolt, konzekvens és megfelelően van lebontva a
pályázati kiírások szintjére.
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
Kozma Károly bizottsági tag mindig jelen van a kuratóriumi üléseken, így a kapcsolat
kiváló. Más kollégiumokkal esetenkénti a kapcsolattartás.
3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Nem.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Igazából nem tudom megállapítani, mert a folyóirat-kiadás olyan megállíthatatlan
krízisben van és ennek az okai túlmutatnak a pályázati rendszeren
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Sikerült.
3.6. 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?
Véleményem szerint jók a tapasztalatok, és fontosnak tartom, hogy szakmai oldalról is
részt vegyen valaki az ellenőrzésnél, így sok félreértést lehet tisztázni.
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A kollégium egy-egy döntésénél sokat segítene, ha naprakész statisztikával lehetne
alátámasztani a pályázatok elbírálását (forgalmazási, art-mozis pályázatok). Az adatok
gyűjtése, nyilvántartása a Filmtörvény szerint a Nemzeti Filmiroda (Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda) kötelezettsége lenne.
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?
Minden évben változó mennyiségű és minőségű pályázat érkezik, így reménytelen az
összehasonlítás. Az idei év különösen nehéz, mert minden más kulturális forrás
bedugult. A pályázok mindig ugyanolyan formai hibákat követnek el.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása?
Időszakonként és kiírásonként változó, de összességében összhangban van, hiszen, ha a
kuratórium az összhang felbomlását érzékeli, viszonylag gyorsan képes a korrekcióra.
Milyen tapasztalatokkal szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok
illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
Nagyon változó. A rutinos, nagyobb „volumenű” pályázó több állami forráslehetőséget
ismernek és használnak, mint a kezdők vagy „kis volumenűek”.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Abban az esetben igen, ha ez azt jelentené, hogy a vegyes témájú folyóiratok
támogatását megosztanák egymás között a kollégiumok, azaz egyik pályázó sem jutna
indokolatlan előnyhöz pusztán amiatt, mert több kollégiumhoz is pályázhat.
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4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Igen, természetesen. Ugyanakkor a kollégium számára a döntő szempont minden
esetben a pályázat minősége és várható értékteremtő képessége.
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
A pályázók zömének már nem okoz gondot az Internetes pályázati adatlap kitöltése.
Továbbra is gyakori hiba azonban, hogy nem veszik figyelembe a kiírásban szereplő
támogatható jogcímeket, és nem csatolják a kötelező mellékletek valamelyikét, de az
évek folyamán fentiekben némi javulás érezhető.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
Új stratégiába illőnek a filmklubok és a gyermekprogramok támogatására vonatkozó új
kiírást látjuk. A többi kiírás esetében csak finomabb változtatásokat eszközöltünk.
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Fesztiválok elszámolásánál, filmklubnál a mozi csak (terem)bérleti díjról adhat számlát,
miközben filmvetítés zajlott le, ez hátrányos a mozi eredményeire (sem nézőszámnak,
sem előadásszámnak nem tudja lejelenteni).
Fesztiváloknál csak az előadónak számolható el költség, ez trükközésre kényszerítheti a
pályázót, felül kellene bírálni a miniszteri rendeletben (pontos neve: 24/2008, 25/2008.
sz. OKM-rendelet) engedélyezett elszámolható költségnemeket.

Kende János s.k.,
a Mozgókép Szakmai
Kollégium vezetője
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Bereczki Ibolya
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 3. év
egyéb évközi keretmódosítások (+;-)
Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
635 000 000
70 000 000

-55 660 000
37 500 000
686 840 000
399
227
31
16
274
0

209 640 000
425 000 000
52 200 000
686 840 000
0

0
0
274
73

0
0
686 840 000
0
106 348 000

8

99 900 000

81
355
4

206 248 000
948 748 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
A Múzeumi Kollégium tevékenységében a múzeumok gyűjteményeiben lévő kulturális
javak megőrzésén túl támogatási szisztémájában komplex módon értelmezi a megőrzést,
az alkotást és a terjesztést. A feladat több szintje adódik a múzeumok ICOM által
megfogalmazott definíciójából is, valamint azokból a sajátosságokból, amelyek a
„nyitott múzeum” fogalmából következnek. A múzeumok szolgáltató, tudásközvetítő, a
formális, informális oktatásban betöltött növekvő szerepe értelmében az alkotó
folyamatok része egy-egy nagyhatású, széles közönséget vonzó kiállítás, múzeumi
rendezvénysorozat, múzeumpedagógiai programcsomag, de a különböző, nyomtatott és
elektronikus kiadvány is. A kollégium stratégiájában megfogalmazott elvek alapján a
támogatott pályázatokban arányosan jelentek meg a múzeumok funkciói, a gyarapítás,
megőrzés, feldolgozás és a közreadás. A kollégiumi keretek évközi kényszerű
csökkentése azonban elsősorban a második félévi kiírások jellege miatt a gyarapítás és a
megőrzés korábbi években kialakult támogatási arányában visszaesést okozott. A
kollégium két pályázati témát összevonva, a pályázható összeget maximálva, az egy
intézmény által benyújtható pályázatot átmenetileg korlátozva kisebb arányban tudta
csak támogatni a restaurálással, műtárgyvédelemmel kapcsolatos eszközök beszerzését.
A műtárgygyarapításra vonatkozó pályázatot ugyan kisebb összegben, de éppen a
folytonosság szempontjait figyelembe véve az elvonások ellenére meghirdettük. Az év
utolsó harmadában részben visszakapott keret igazolta döntésünk helyességét, így ez a
terület sem maradt teljesen ellátatlan a körülmények ellenére.
1.2. A kiírt pályázati témák és a beérkezett pályázatok összhangja
A Múzeumi Kollégium az elmúlt években folyamatosan tette szakszerűbbé, átláthatóbbá
pályázati kiírásait. Jelentős tematikai változás nem történt a kiírásokban.
A kiállítások megvalósítására kiírt nyílt pályázatban a felhívás tartalmazta, hogy a
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program megvalósítására is kérhető
támogatás. Ugyanakkor csak múzeumpedagógiai program támogatására önálló
pályázatot nem írt ki a kollégium. Ez a döntésünk határozottan elősegítette a
stratégiában megfogalmazott, a közreadást közvetlenül segítő szempontok erőteljes
érvényesülését a múzeumi kiállítások rendezésekor.
A 2010-es évben újonnan bevezetett betétlapok – különösen a restaurálási pályázatok
esetében – a pályázók számára nem jelentettek jelentős plusz terhet. A beérkezett
információk azonban erősítették a kurátorok döntéseinek szakmaiságát, és határozott
képet adtak a pályázatok tartalmi és formai előkészítettségéről. Ez azt is jelentette, hogy
a beérkezett pályázatok és a támogatott pályázatok aránya jelentősen javult az év során.
Összességében elmondható, hogy a kiírások erőteljesebb specifikálása a benyújtott
pályázatok többségénél magasabb színvonalat eredményezett. A nyilvánosságot
erősítette, hogy a pályázóknak a szakmai beszámolókat, restaurátori dokumentációkat a
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saját honlapjukon el kellett helyezniük.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Az alkotás, közreadás céljai a lehetőségeinkhez mérten jól teljesülhettek, és ehhez nagy
segítséget jelentett. A Felemelő Század tematikus évad időszaki kiállításainak
megrendezéséhez nyújtott címzett támogatás. A rendszerbe a nagy budapesti múzeumok
mellett a már jól kialakult módon működő, a megyei múzeumok által megvalósított, A
lehetőségek országa című vándorkiállítás, valamint az irodalmi emlékházakban és a
tájházi helyszíneken megvalósult időszaki és vándorkiállítások eredményesen
kapcsolódtak be. A megőrzés szempontjait a kiírásban oly módon is érvényesítettük,
hogy a pályázóknak lehetőségük nyílt a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó, kiegészítő
műtárgybeszerzésekre, illetve restaurálásra is.
A Felemelő Század meghívásos pályázatait a kollégium hosszas előkészítés után tehette
közzé. A meghívott pályázókkal kapcsolatos személyes és elektronikus egyeztetés
igyekezett ellensúlyozni a kiírás időpontjának tőlünk független késedelmét.
A második félévtől ez a helyzet rendeződött, és a program folytatásának deklarálása
hozzájárult ahhoz, hogy a 2011-es kiállítások előkészítése megfelelő módon
megtörténhessen. A megvalósult kiállítások szakmailag elérték céljukat, hátrányt
jelentett viszont, hogy kényszerűségből elmaradt a teljes program központi
kommunikációja.
Az MTI-nek nyújtott, jelentős összegű digitalizálási támogatás módszertanilag és
tartalmilag is fontos eredményeket hozott, ugyanakkor a szakmai beszámolót
kiegészítésre vissza kellett küldenünk, végül többszöri kérésünkre jelenítette meg a
jelentős forrást elnyert intézmény honlapján a támogatás tényét és szakmai
beszámolóját.
Másik digitalizálási témánk, a megyei és az országos múzeumok periodikáinak
elektronikus közreadása rendkívül eredményes volt, ma már több mint 900 ezer oldalnyi
digitalizált tartalom érhető el a museum.hu és az Arcanum.hu oldalakon. A programot
szervesen egészítette ki az országos szakmúzeumok kiadványainak, valamint egyedi
pályázat eredményeként az Ethnographia ugyanilyen egységes szempontok alapján
megvalósult digitalizálása. A kiemelten támogatott, gyűjteménydigitalizálásra,
gyűjteményi katalógusok készítésére kiírt pályázataink közül ugyancsak számos,
jelentős múzeumi feldolgozó munkára alapozott eredmény született. Közülük a
látványos, szám szerint is imponáló a múzeumi gyűjteményekben őrzött képeslapok
digitalizálásának első üteme. Eredményesen fejeződött be egy ugyancsak több éves, a
Könyvtári Kollégiummal közösen támogatott program, Bálint Sándor hagyatékának
komplex – elektronikus, nyomtatott, kiállítási – feldolgozása és közreadása.
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1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2010. évben?
A támogatások fókuszában az Erkel- és Liszt-évfordulókhoz kapcsolódó, döntően A
Felemelő Század” tematikához köthető programok, elsősorban kiállítások álltak. Erről a
korábbiakban már írtam.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A hazai muzeális intézményhálózat működését alapjaiban érintette rendkívül
hátrányosan a 2008-ban kezdődött gazdasági válság, amelynek következményei éppen a
2010-es évben jelentkeztek a legerőteljesebben. A fenntartók – miközben a terület
jelentős európai uniós forrásokhoz jutott a TÁMOP és TIOP, valamint a turisztikai
pályázatok révén – folyamatosan kivonultak a működés finanszírozásából, és éppen a
muzeológiai alapfeladatok ellátása nehezült meg, vagy lehetetlenült el. Ez kényszerű
vezetői döntéseket is hozott, amely elnyert pályázatok teljesítési határidejének
késedelmével járt, néhány extrém esetben pedig a teljes elállást okozta a pályázat
megvalósításától. A kulturális tárca korábbi ágazati támogatásainak megszűnése
(állományvédelem, Múzeumi Majális, nagy kiállítások) az NKA-források kiegészítő
támogatásából egyedüli támogatássá válását jelentette, ami szintén kedvezőtlen
folyamat, ugyanakkor a kollégium felelősségét és a múzeumi területre gyakorolt hatását
egyértelműen növelte.
A csökkenő források ellenére – a Múzeumi Kollégium keretének méltányos növelésével
(ami meg is történt, majd a 2011. februári zárolás gyakorlatilag semmissé tette) a
megőrzéssel kapcsolatos kiírások és a hozzájuk rendelt többletforrások segíthetnek a
probléma enyhítésében.
A megőrzést erősítheti a kollégium által kezdeményezett, a nagyobb értékű
gyűjteménygyarapítást, -befogadást támogató Pulszky-program címzett keretből 2011.
második felében történő elindítása.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
A 2010-es évben támogatási elveink között meghatározó volt, hogy a szakmailag
megalapozott, tartalmilag és formailag jól előkészített, reális költségvetésű pályázatokat
támogassuk. Preferáltuk, ha egy nagyobb költségigényű téma szakaszosan, a pénzügyi
realitásokat figyelembe véve is megvalósítható volt. Törekedtünk rá, hogy a korábban
megkezdett fejlesztések, restaurálási folyamatok folytonosságát biztosítsuk. A más
forrásból jelentős összeget elnyerő pályázók (Alfa Program, EU-s finanszírozású
támogatások) támogatási igényeit összehangoltuk, lehetőség szerint a hiányterületeket
támogattuk.
A reális költségigényű pályázatok esetében törekedtünk a teljes pályázott összeg
megítélésére, ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a nagyobb muzeális intézmények –
elsősorban kiállítási programjai – is megvalósulhassanak. Itt azonban sajnos többször
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rákényszerültünk a teljes összeg jelentős mértékű, kényszerű csökkentésére.
A Kollégium hosszú távú stratégiai elve, hogy a muzeológiai feldolgozó munkát, a
műtárgyvédelmet, a közreadás, alkotás terén a kiállításokat és kiadványokat, az
elektronikus közreadást és a szakági képzések rendszerét kiemelten támogassa.
2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM…etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Ezek az együttműködési megállapodások érdemben nem jelentettek semmilyen
segítséget, sőt, a Múzeumi Majális, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának csökkent mértékű
támogatása (Kiemelt Kulturális Programok) a Múzeumi Kollégium kereteinek bevonását
tette szükségessé, hogy a program egyáltalán megvalósulhasson.
2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat?
A Kollégium saját pályázati kiírásaiban figyelembe veszi a szakterület egyéb támogatási
forrásait. Ezek hazai forrásai azonban 2010-ben erőteljesen beszűkültek. A TÁMOP
pályázatok ugyanakkor nagyban segítették a múzeumpedagógiai tevékenység
fejlesztését, és biztos finanszírozást tettek lehetővé a nyerteseknek. Ezért sem írtunk ki
2010-ben önálló múzeumpedagógiai pályázatot. A fenntartás azonban jelentős terhekkel
is jár a nyerteseknek, a későbbi évek kiírásaiban ezt a tényt is figyelembe kell vennünk.
Az Alfa pályázat bíráló bizottságában a MK egy tagja részt vesz, ez lehetőséget teremt
az átfedések kiküszöbölésére.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A korábbi évek gyakorlata 2010-ben sem változott. A Múzeumi Kollégium támogatott
pályázatai között jelentős arányban voltak és vannak vidéki muzeális intézmények. „A
Felemelő Század” nyertes budapesti pályázói közül külön kiemelésre érdemes, hogy a
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum egyes pályázatai vidéken,
időszaki és vándorkiállítás formájában, olyan muzeális intézményekben valósulnak meg,
amely kiállítóhelyek önállóan nem tudtak volna a tematikus évad részeseivé válni. A
megyei múzeumok által koordinált. A lehetőségek országa című program nemcsak
vidéki, de határon túli intézményekben hozhatott létre kiállításokat.
A Múzeumi Kollégium a színvonalas, új eredményeket hozó programokat kívánja
támogatni. Ezek között a muzeális területen egyáltalán nem tartjuk kevésnek a határon
túli pályázatokat. Figyelmet érdemlő tendencia ezen túl, hogy számos program hazai
múzeum pályázataként, de határon túli helyszínt is bevonva készül és valósul meg. A
százalékos arányszám meghatározását nem tartjuk szükségesnek és indokoltnak, sokkal
hatékonyabb a határon túli intézmények számára évi néhány alkalommal tájékoztatókat
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szervezni, amellyel segítjük pályázati munkájukat.
2.5 Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
Mint már korábban jeleztem, a Múzeumi Kollégium az újonnan létrejövő kiállításokba
már a tervezés fázisában betervezett múzeumpedagógiai és gyermekprogramokat
támogatta. Ez komplex szemléletet várt a pályázóktól, amelynek eredményei már
láthatók voltak a 2010-es pályázatokban, de igazán az áttörést 2011-ben várjuk. Ehhez
2011-ben önálló pályázatot kívánunk kiírni a Múzeumok Őszi Fesztiváljához
kapcsolódó múzeumpedagógiai programok megvalósítására, amelyben a családok és
fiatalok számára ajánlott rendezvények kerülnek a középpontba.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
A részletes kimutatás a számítógépes rendszerből altémák szerint könnyedén kinyerhető,
ezt nem tekintem a jelen beszámoló feladatának. A legkisebb támogatott pályázat
összege 50 000 forint (tárgyvásárlásra), a legnagyobbé 44 200 000 forint volt. A
benyújtott pályázat költségvetése alapján adható összeg jelentette az alacsony támogatás
okát. Nagyon sok múlik a pályázón is, és az utóbbi két év tendenciájaként tapasztalható,
hogy sokszor maguk a pályázók – a saját erő minimális volta és az áfateher miatt –
korlátozzák magukat. A legnagyobb összeget címzett támogatásként A lehetőségek
országa című, több helyszínen, címzett támogatásból megvalósuló, reálisan nagyobb
összegű pályázati program kapta (A Felemelő Század). Az elnyerhető pályázati
támogatás alsó határát jelen pillanatban az élet megadja, ennek kezelése nem okozott
problémát a kollégium számára, ezért nem tartom szükségesnek alsó határ
megállapítását.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
A benyújtott egyedi pályázatok száma kifejezetten alacsony volt 2010-ben, kezelésük
nem jelentett problémát. A kollégium a kiírásaival, kommunikációs szerepvállalásával a
múzeumszakmai programokon jelentősen tudja befolyásolni, hogy a pályázati kérések
zöme a nyílt felhívásokra érkezzék be.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
A meghívásos pályázatok relatíve magasabb száma legnagyobbrészt a tematikus évad
sajátosságaiból, a már 2009-ben elkezdett program megvalósításából ered. Ez szükséges
és indokolt volt, jelentős szakmai előkészítő munka előzte meg, és tette indokolttá a
meghívásokat. A meghívásos pályázatok másik része a korábbi évek kialakult, és jól
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működő gyakorlatához igazodott, amikor alapítványok, társadalmi szervezetek, országos
közgyűjtemények – alapító okiratukban szereplő – kompetencia feladatot ellátva
kerültek a meghívandók közé országos hatókörű feladat ellátására.
Amennyiben hasonló volumenű tematikus évadok lebonyolítására nem kerül sor az
elkövetkező években, semmilyen beavatkozás nem szükséges, mert a csökkenési
tendencia önmagában is megvalósul.
2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
A Múzeumi Kollégium eredményességgel és teljesen felhasználta 2010. évi kereteit. A
kiírásokban kitűzött célok megvalósultak, a 2010. őszi megvonások utáni, majdnem
teljes körű keretvisszaadás, és az év utolsó hónapjában ennek nyomán meghozott
döntések lehetővé tették, hogy a kényszerűségből előrehozni kívánt 2011-es
keretfelhasználásra ne kerüljön sor.
2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A múzeumok működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapfeladatok ellátása is
jelentősen megnehezült az év során. Míg az önkormányzati múzeumok számára az Alfa
program lehetőséget biztosít a nagy költségigényű állandó kiállítások megvalósítására,
az országos és szakmúzeumok számára ennek esélye meglehetősen kevés, néhány
európai uniós, főként turisztikai célú fejlesztés kivételével. E területen lévő, nagy
összegeket jelentő forráshiány kezelése ma megoldatlan. Indokolt ismét gondolkodni a
korábbi években létezett, címzett támogatásból megvalósítható, ún. nagykiállítások
támogatásán. Ugyancsak és ismételten javasoljuk, hogy a Pulszky Program elindításával
a gyűjteménygyarapításra, műtárgyvédelemre fordítható támogatási források
növekedjenek. A kollégium stratégiájának kialakításakor ezeket a szempontokat
figyelembe vettük, illetve az NKA elnöke felé továbbítottuk javaslatainkat.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
A pályázati rendszer korrekt, átlátható, segíti a kollégium munkáját.
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
A kapcsolatrendszer a Bizottsággal
szakkollégiumokkal fejlesztendő.

és

az

Igazgatósággal

korrekt,

más

3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
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Sajnos, nem, bár erre tettünk kezdeményezéseket.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A változások nem érintették a kollégium munkáját.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak?
A pályázati naptár teljes mértékben megvalósult, időbeli csúszás az év első felében, a
meghívásos pályázatok esetében, a kollégiumon kívül álló okokból történt.
3.6. 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 együttműködés az ellenőrzésben résztvevő kollégákkal mindenki számára megfelelő
volt, az ellenőrzések technikai szakmai előkészítése kiváló volt, a dokumentációkat, a
pénzügyi ellenőrzésekre vonatkozó információkat hiánytalanul megkaptuk.
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A kérdésre a korábbiakban már válaszoltam.
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 némileg csökkent, szakmai előkészítettségük viszont jelentősen
javult. A téma és a költségvetés realitása pozitívan változott.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
Összességében a szakmai beszámolók azt mutatják, hogy a benyújtott pályázatok
eredményesen valósulnak meg. A kért határidő módosítások túlnyomó többsége reális
indoklással érkezett, elfogadható volt. Az egyéb állami források határozott kiszorulása
figyelhető meg, ez a tendencia egyes pályázók távolmaradását is kiváltja.
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4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Ez abban az esetben valósítható meg, ha a kollégiumok összehangolják döntéseiket, az
adott kollégiumi ülésre meghívást kap mandátummal a másik kollégium egy tagja.
4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Csak abban az esetben, ha visszatérően szakmai és pénzügyi hiányosságok, rendszeres
nem teljesülés szerepelnek a pályázói előéletben.
4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
A kellően világos kiírás, korrekten megfogalmazott tartalmi és formai kritériumok
segítik a pályázók munkáját. Amennyiben a számítógépes rendszer rendben működik,
nem okoz problémát a kitöltés.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A Bizottság stratégiáját a kollégium elfogadta, saját stratégiájában szempontjait
érvényesítette, és a napi gyakorlatában alkalmazza.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
A már említett múzeumpedagógiai témájú nyílt pályázat, valamint a címzett keret
terhére digitalizálási témájú meghívásos pályázat kiírását.
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A korábbiakban már jeleztem ezeket.
Dr. Bereczki Ibolya s.k.,
a Múzeumi Szakmai
Kollégium vezetője
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MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Deme Péter
Nagy Józsefné
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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
358 000 000
0

-62 775 703
30 000 000
325 224 297
204
134
0
9
143

309 817 000
0
11 293 630
321 110 630

0
0
143
7

0
0
321 110 630
4 113 667
35 500 000

0

0

7
150

35 500 000
419 386 333
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A kollégium beszámolója
1.

Szakmai, tartalmi kérdések

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényben megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddigi is a Kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
1.5. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium speciális helyzetben van az NKA-n belül,
mivel – az egyébként szokásos pályázati témák mellett – egyedül itt megítélt támogatást
lehet beruházásra fordítani. A kollégium munkája és az általa kezelt támogatási forrás
jelenleg az egyetlen lehetőség, ami a műemlékvédelem és a régészet jelentőségének
megfelelő figyelmet fordít a tulajdonosok és a tenni akarók segítésére. Az igényekhez
képest rendkívül szűkös lehetőségek mellett Magyarországon ma ez az egyetlen
ösztönző rendszer, ami a gyakorlati műemlékvédelemre (régészetre kevésbé, de szintén
igaz az összefüggés) irányokat adhat, a védett épületek megtartására ösztönöz, nem a
lebontásukra.
A kollégiumhoz 2010-ben összesen 204 pályázat érkezett, ezek közül 143 számára ítélt
meg támogatást a testület (134 pályázati felhívás szerint, 9 egyedi). Az eredeti éves
jóváhagyott keret (358,000.000.- Ft) az évközben bekövetkezett módosítások nyomán
325,224.297 Ft-ra módosult, amelyből végül 4,113.667 Ft maradt felhasználatlanul.
Ennek elsősorban a változások váratlansága volt az oka.
A támogatott pályázatok közel 50 %-a volt besorolható az alkotás, valamivel több, mint
30% a terjesztés, 20% a megőrzés témakörébe, az egyéb témakörbe volt sorolható
mintegy 5%. Kiemelt eseményeket, évfordulókat külön kiírással nem támogatott a
kollégium, a szakterület két nagy tekintélyű szakemberének kerek születésnapja
alkalmából készült tanulmánykötet megjelentetését viszont igen.
A szakterület a fentiek mellett miniszteri keretből 35.500.000 Ft támogatást kapott
(34.000.000 Ft-ot állományvédelem, 500.000 Ft-ot egyéb rendezvények, 1.000.000 Ft-ot
könyvkiadás címen). Ezekről a döntésekről a testület (illetve annak vezetője) az
Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott éves összefoglalóból értesült.
A 2010-es év legfontosabb szakmai fejleménye, hogy – a létrehozás óta eltelt évek
tapasztalataira építve – a kollégium új pályázati kategóriát hozott létre a hivatalos
műemléki nyilvántartásban szereplő, veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek
veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására. Az
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erre benyújtott pályázatokhoz hatósági kötelezést vagy építésügyi igazságügyi szakértői
véleményt írt elő és a kötelező önrészt 10 %-ban határozta meg. Ezzel egy időben a
hivatalos műemléki nyilvántartásban szereplő műemlék épületek és építmények
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatása témakörben 50%-ra, a hivatalos nyilvántartásban szereplő vagy váratlanul
előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve régészeti
bemutatóhelyek állagmegóvásának, helyreállításának, kialakításának támogatása
témakörben 30%-ra emelte a kötelező önrészt. A kezdeményezés szükségességét és
helyességét már az első évben tapasztaltak igazolták, így ezt a három pályázati
kategóriát a kollégium továbbra is meg kívánja tartani.
A testület a további kiírások szövegét is áttekintette és pontosította, hasznosítva a
korábbi években szerzett tapasztalatokat. Nagy figyelmet fordított a követelmények,
feltételek világos megfogalmazására, valamint arra, hogy a pályázók minden
témakörben törekedjenek saját erőforrásaik mozgósítására is.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.) Ellenőrzik-e, ugyanígy, a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A Kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatási
közti arányokat?
2.5 Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés a
támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e a
támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
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2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
2.9. Adjon a Kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről. Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét.
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Jelenleg – és immár évek óta – lényegében az NKA MRSZK által kiírt pályázatokon
elnyert támogatások képezik az egyetlen kiegészítő forrást a műemlékek tulajdonosai,
kezelői számára a felújításokhoz (a nem központi költségvetési szervek kivételével),
illetve régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására. A
kollégium „stratégiája” megalakítása óta elsősorban arra irányul, hogy a megfelelő
előkészítő és tervanyaggal, dokumentációval rendelkező, valamint jelentős önerőt
(esetleg más forrást) mozgósító pályázatokat támogassa. A tapasztalat azt mutatja, hogy
az erős szakmai alapokon álló, a szakterülettel szembeni társadalmi elvárással és
kötelezettségvállalással összhangban lévő célmeghatározás és bírálati rendszer tényleges
hatást gyakorol a pályázókra. Emellett arra is törekszik a testület, hogy a
műemlékvédelem és a régészet területén a szakmai tevékenység eredményei a mainál
szélesebb körben jussanak el az érdeklődőkhöz, a „civilekhez”.
Az NKA és más szervezetek közötti megállapodások nem érintik a kollégium szakmai
területét, s tudomásunk szerint nincsenek olyan más, e területre vonatkozó kiírások,
amelyeket figyelembe lehet venni.
2010-ben a 143 támogatott pályázatból 45 budapesti, 92 vidéki, 6 határon túli volt. A
határon túli pályázatok alacsony számának oka, hogy a műemléki helyreállítás és
régészeti feltárás témakörében a kollégium csak magyar pályázatokat fogadhat be és
támogathat. Véleményünk szerint nem lenne célszerű százalékos arányban megszabni a
támogatást területi szempontból.
Gyermekprogramokat nem hirdetett meg és nem támogatott a kollégium, mivel ez a
profiljától eléggé messze van. Ugyanakkor törekedett arra, hogy a fiatalok és a
szakképzés területén szervezett programokat támogassuk. Itt sem tartanánk célszerűnek
a százalékos támogatási arány előírását.
A 2010-es támogatásoknál altémánként az alábbiak voltak a legalacsonyabb és a
legmagasabb összegek (az Igazgatóságtól kapott kimutatás szerint):
- műemlékek veszély-elhárítása: 900.000.-, illetve 7000.000.(a pályázható felső határ 7.000.000.-)
- műemlékek állagmegóvása, restaurálása: 115.000.-, illetve 8.000.000.(felső határ 13.000.000.-)
- régészeti lelőhelyek feltárása, állagmegóvása: 1.000.000.-, illetve 2.500.000.(felső határ 4.000.000.-)
- oktatás, szakmai képzés, továbbképzés: 80.000.-, illetve 1.000.000.- egyéb rendezvények (szakmai rendezvényeken való részvétel): 206.000.-, illetve
6.000.000.- (ez utóbbi a meghívásra benyújtott nyári egyetemi pályázat,
amelynek ide sorolásával nem értünk egyet)
- egyediek: 250.000.-, illetve 2.500.000.-.
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A kollégium a támogatások összegszerű megítélésénél több szempontra is figyel, ezek
között a legfontosabb a szakmaiság, a megalapozottság és a kidolgozottság. A
rászorultsági szempont emellett a szakmai rendezvényeknél és a részvételnél játszik
időnként szerepet. Nem tartanánk célszerűnek alsó határt szabni, a kis összeget kérő
pályázatoknál támogatás esetén a teljes összeget szoktuk megítélni.
A kollégiumhoz az év folyamán 11 egyedi pályázatot nyújtottak be, ez az összes
benyújtott pályázat kevesebb, mint 5%-a. A támogatottak száma 9, ez az összes
támogatottnak mintegy 6,5%-a. A kollégium megítélése szerint ez a szint elfogadható,
nem látunk okot a további csökkentésre.
Meghívásos pályázatot összesen két esetben írt ki a kollégium, ez kevesebb, mint 1%-a
az összes pályázatnak. Ennek fényében nem látunk okot a csökkentésre.
A 2010. évi keretet a kollégium – az év közbeni változtatások ellenére, egyes döntések
második félévre halasztásával – alapvetően felhasználta. Összesen mintegy 4.000.000 Ft
volt a maradvány, amelynek fő oka, hogy a szakmai beszámolók értékelését végzők
finanszírozására kellett tartalékolni, de ez azután más formában oldódott meg.
3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal, valamint az
Igazgatósággal?
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
3.6. 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?
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Az NKA pályázati rendszere és folyamata eléggé időigényes, de tapasztalataink és a
visszajelzések szerint más pályázati lehetőségekhez képest egyszerűbb. A kollégium
kapcsolata a Bizottsággal korrekt, a szükséges tájékoztatást megkapjuk. Más
kollégiumokkal a stratégia kidolgozása során kapcsolatot tartottunk, közös pályázat
kiírására azonban nem került sor. A folyóirat-támogatási rendszer változása a
kollégiumot lényegében nem érintette, csak kevés, a szakterület szempontjából fontos
folyóirat kiadását támogatta. A pályázati naptárban lévő határidőket sikerült
betartanunk, de a szűkös források és az év közbeni változások miatt a tervezettnél több
ülést kellett tartani.
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A Belső-ellenőrzési Osztállyal közös ellenőrzések jó előkészítés után zajlottak le, a
helyszíni ellenőrzések megerősítették a kollégium számára külső megbízott által
készített szakmai értékeléseket. Az ellenőrzés alá került pályázatok szakmai
szempontból megfeleltek mind a kiírásnak, mind a támogatási feltételeknek.
A szakterületre jellemző egyik speciális probléma – a kollégium megalakulása óta –,
hogy a műemléki helyreállítások előkészítésére, tervezésére (elsősorban a korlátozott
források miatt) a testület nem tud pályázatot kiírni. A másik problémára, a
veszélyeztetett helyzetbe került műemlékek állagmegóvásának, veszélyelhárításának
támogatására a kollégium 2010-ben új, a tapasztalatok szerint szükséges és sikeres
kiírást dolgozott ki és jelentetett meg.
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? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
4.3 Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010.
szeptember 6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok
kiírását tervezi a kollégium?
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Az elmúlt három év során hullámzott a benyújtott pályázatok száma (2008: 245, 2009:
290, 2010: 254), ezen belül elsősorban a műemlékekkel kapcsolatos pályázatoké (117,
151, 77+24). Általában alaposabb, megalapozottabb a benyújtott pályázatok többsége
valamennyi altémában. A szakmai értékelések és a Belső Ellenőrzési osztállyal közösen
végzett helyszíni ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a támogatott pályázók döntő
többsége megvalósította az eredeti célkitűzéseket, illetve – a kérthez képest csökkentett
támogatás megítélése esetén – arányosan teljesítette az elérni kívánt célokat. Az eredeti
határidők módosítása iránti kérelem aránylag gyakran (kb. 10-15%) fordul elő, aminek
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részben az egyéb források hiánya vagy nehéz, lassú megszerzése az oka, részben pedig
(műemléki és régészeti pályázatoknál) az időjárás, illetve a megvalósítás során
előbukkanó leletek.
A kollégiumhoz pályázók többsége más kollégiumhoz nem tud pályázni a témák
jellegére való tekintettel. Kiadványok esetében előfordul, hogy az Építőművészeti vagy
más kollégiumhoz is nyújtanak be pályázatot, ezek egyeztetésére eddig nem nagyon
láttunk lehetőséget. A 2010-ben ebben az altémában benyújtott pályázatok esetében
viszont a döntés előtt módunk volt megismerni az Építőművészeti Kollégium döntéseit,
mert már a honlapon megjelentek.
A pályázók „előéletével” annyiban foglalkozik a kollégium, amennyiben már a döntéselőkészítés során feltárásra kerülnek a korábbi pályázatok (néhány évre visszamenőleg).
Ez különösen a műemléki és régészeti pályázatoknál fontos is, hiszen az esetek
többségében olyan volumenű munkákról van szó, amelyek csak több éven keresztül
valósíthatók meg, s erre a kollégium nagy figyelmet is fordít.
Ma már általánosságban elmondható, hogy a pályázati adatlapok kitöltése egyre
kevesebb problémát okoz, bár – tudomásunk szerint – előfordul, hogy a kollégium
titkárától kérnek segítséget ehhez a pályázók.
A kollégium a tavalyi évben a Bizottság által elfogadott stratégia alapján elkészítette
saját középtávú stratégiáját, amelyet a Bizottság elfogadott. Ennek keretében 2011.
folyamán egy új pályázat kialakítását tervezzük, amely alkotói támogatásra szólna a
magyar (kis)városok építészeti értékeinek felmérésére, elsősorban építész- és
művészettörténész hallgatók, helytörténészek számára. Az ezzel kapcsolatos munkát
elkezdtük, tervezzük szakmai útmutató elkészítését és konzultációt szakmai
szervezetekkel és szakemberekkel.
Dr. Deme Péter s.k.,
a Műemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Varga Albin
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

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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
208 000 000
0

-36 900 000
35 000 000
206 100 000
724
445
0
15
460
16

180 130 000
0
15 970 000
196 100 000
4 800 000

3
3
463
6

10 000 000
10 000 000
206 100 000
10 000 000
12 500 000

16

97 500 000

22
482

110 000 000
343 000 000
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„Mi azt mondjuk a népnek: Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz
kifejezése. Olyan érték, hogy mi a műveltek is tőled tanuljuk el, mert mi már elfeledtük, idegen
szellemi javak után kalandozásainkban. Becsüld meg, erősödj benne, mert ha többre akarsz
menni, csak erre építhetsz.”
Kodály Zoltán

A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Népművészeti Kollégium 2010-ben az országos és regionális szakmai
rendezvények, a jól működő – vidéken újrainduló, és egyre szaporodó – táncházak,
az oktatási szaktáborok, alkotótáborok, szakmai továbbképzések és a tárgyalkotó
népművészet alkotói támogatására írt ki pályázatokat, hiszen e témakörök
keretében zajlik a népművészeti mozgalmat működtető események jelentős
többsége. A népművészeti szövetségek, alkotó közösségek legfontosabb szakmai
programjaihoz tudtunk hozzájárulni, ezáltal. A néptánc és a népzene területén –
éppúgy, mint a népi kultúrában általában – a kultúrateremtés elsősorban nem egyéni
alkotások révén valósul meg, hanem úgy, ha eleink népzenei és tánctudását
továbbéltetve minél többen művelik ezt a műfajt egyrészt magas szintű szórakozási
formaként a táncházak keretében, másrészt színpadi művészetként. Ebben a műfajban a
kultúrateremtés egyenlő a hagyományok megőrzésével – de nem az archiválás, hanem a
továbbéltetés értelmében, ami egyúttal terjesztést is jelent. Ez azt jelenti, hogy a kultúra
megalkotása, terjesztése és megőrzése tulajdonképpen egybeesik (pl. egy
néptáncfesztiválon vagy egy táncházban), nem választható el olyan élesen, mint más
művészeti ágaknál, éppen ezért a prioritási elvek nem alkalmazhatók automatikusan
miránk. A fő alapelv, amit mindennél fontosabbnak tartunk, a néptánc és a népzene
minél szélesebb körű és minél magasabb szintű megismertetése, aktív művelése, aminek
támogatása elsősorban táncházak, néptánc- és népzenei rendezvények (fesztiválok,
versenyek), szakmai továbbképzések, alkotótáborok támogatása révén valósulhat meg.
Emellett természetesen nagy szükség van színvonalas színpadi produkciókra és ezek
létrejöttének támogatására, az egyéni alkotások ösztönzésére is.
Pénzkeretünk
felhasználása:
A
nemzetközi,
országos,
regionális
nagyrendezvényekre 55%, az alkotótáborokra, táncházakra, szakmai
továbbképzésekre 31%, egyedi támogatásra 7%, meghívásos támogatásokra 5%,
alkotói támogatásra 2%.
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták a felhívások helyességét, az általunk kiírt
pályázatokra olyan igény érkezett, amely általában az adott altéma keretének
négyszerese. A problémánk, hogy a keretünk nem adott mozgásteret magasabb
intenzitású támogatásra és több altéma megfogalmazására, kiírására, amellyel az alkotó
közösségek szakmai törekvéseit, az alkotási folyamatot támogatni tudtuk volna. A 2010ben elfogadott stratégiánknak megfelelően erre is törekszünk.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

171 / 289

1.3. A Népművészeti Kollégium az utolsó negyedévben írta ki a tárgyalkotó népművészet
alkotóinak céltámogatását. A programra beérkezett pályázatok alapján 16 alkotót
támogattunk, a kiírás újszerűsége, és az alkotókat befogadó intézmények, közösségi
színterek közötti megállapodások hiánya miatt a céltámogatás csak részben valósította
meg a kitűzött célt.
1.4. 2010-ben Kollégiumunk a szakterület kiemelkedő, nemzetközi és országos
nagyrendezvényeit a Táncháztalálkozót, Mesterségek Ünnepét, a szakmai szövetségek
által rendezett Néptánc-antológiákat, konferenciákat támogatta, amelyek a
nagyközönség számára is bemutatják népművészeti értékeinket, a terület sokszínűségét.
1.5. 2010-ben nem sikerült a szakterületet érintő kiadványokra felhívást közzétennünk a
keret zárolását követően, a problémát az egyedi pályázatok segítségével tudtuk részben
kezelni. A szakterület alkotó közösségeinek eszközbeszerzését, a közösségek alkotási
folyamatát csak részben sikerült támogatni. A Tengertánc program megszűnésével a
terület a halmozottan hátrányos kategóriába került. A 2011. évi keretünk – reméljük – ad
lehetőséget új altémák megfogalmazására, az alkotási folyamatot és az alkotó
közösséget támogató pályázati felhívásokra.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A Népművészeti Kollégium 2010. évi keretösszege csak részben tette lehetővé az NKA
középtávú stratégiájában megfogalmazott célok elérését. A gyermek, ifjúsági és felnőtt
népművészeti mozgalom több százezres tömeget érint (az UNESCO felmérése alapján
300.000 fő), márpedig nemigen van még egy ilyen területe a mai magyar kulturális
életnek, amely közvetlenül vagy közvetve ekkora tömegeket mozgatna meg. A
Kollégium az 1. pontban bemutatott altémák meghirdetésével a népművészet
legfontosabb szakmai programjaihoz tudott hozzájárulni. Az első félévben a kialakult
szakmai koncepciónk, és pályázati struktúra mentén kerültek meghirdetésre altémáink.
Az országos szakmai prioritások figyelembevételével kiemelten kezeltük a gyerek- és
ifjúsági programok mellett az egyre keresettebb, családokat célzó népművészeti
alkotótáborokat, illetve a komplex, (a népművészet minden ágát magába foglaló) több
napos rendezvényeket.
2.2.-2.3. A kollégiumunk figyelembe vette a döntési folyamatban a szakterület más
intézményeinek támogatását a Tengertánc, a Közkincs, NKA Kiemelt Kollégiumától is
kaptunk visszajelzést a támogatottak köréről. Figyelembe is vettük, de az adott
programok költségvetése, nagyságrendje miatt a kollégiumunk is támogatott több olyan
programot (Táncháztalálkozó, Mesterségek Ünnepe, stb..), amelyek más forrásból
részesültek támogatásban (a költségvetésük tartalmazta). De a szakterület –
forráshiányos – kiemelkedő programjainak megrendezéséhez, ha kismértékben is,
hozzájárultunk. A határon túli pályázók esetében kevés információval rendelkezik
Kollégiumunk az adott program más forrásból kapott támogatását illetően.
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2.4. A határon túli pályázatok számát tekintve 10-15%-a a pályázóknak, a beérkezett
pályázatok közül ugyanaz az arány érvényesült a támogatottak számát figyelembe véve
60-65%. A budapesti pályázók aránya 15-20%, az adott programok 70%-ban a főváros
területén valósulnak meg, viszont több esetben vidéki és határon túli szervezet
közreműködésével. A területek közti támogatások arányát nem bontanánk százalékosan,
hiszen nálunk a stratégiának megfelelően a vidék van túlsúlyban. (a támogatott
pályázatok esetében 70-75%). A támogatások nagyságrendje a szövetségek, és a
szakterület meghatározó intézményeinek fővárosi székhelye miatt a keretünk 40%-a.
2.5. Kollégiumunk kiemelten kezelte és támogatta a gyermek- és ifjúsági programokat,
projekteket. A szaktáborok, táncházak, programsorozatok, országos és regionális
nagyrendezvények, továbbképzések, mind érintették az adott korosztályt. Az alkotó
táborok 70%-ban a gyermek-ifjúsági korosztályt érinti. A gyermektámogatás
részesedését százalékban megszabni nem tartjuk szerencsésnek, hiszen a programok
jelentős része több korosztályt érint.
2.6. Kollégiumunk esetében 100 000 Ft volt a legalacsonyabb megítélt támogatás, illetve 8
millió Ft a legmagasabb. Az adott projektek költségvetési nagyságrendje, és
fontossága, szakmai megalapozottsága alapján hoztuk meg a támogatási döntést, az
esetek 99%-ban konszenzussal. Véleményem szerint a 100 000 Ft, mint alsó határ
beépíthető a pályázati rendszerbe a népművészet területén.
2.7. A benyújtott pályázatok számát tekintve 15 db egyedi pályázatot támogattunk, amely
a támogatott pályázatok 3%-a, a támogatásuk pedig a kollégium pénzkeretének
7%-a. Az egyedi keret további csökkentését nem látjuk indokoltnak, hiszen még a
legjobb stratégia mentén kialakított pályázati tematika sem képes lefedni a szakterület
teljességét.
2.8. A meghívásos pályázatok száma kollégiumunk esetében a támogatottak 0,6%-a,
kizárólag a népművészet tárgykörébe tatozó folyóiratokat érinti, a keretünk 5%-os
felhasználásával. A meghívásos pályázati formát kollégiumunk fenn kívánja
tartani a népművészeti folyóiratok támogatására, és kezdeményezi, hogy több
kollégiumhoz is pályázhasson az a kiadó, amelynek csak egy rovata, eleme az adott
kollégiumi szakterület. Az eddigi meghívottak körét indokolt esetben
kiegészíthetjük a szakmai szervezetek javaslatai alapján.
2.9. Kollégiumunk a 2010. évi pénzkeretét maximálisan felhasználta, sőt a negyedik
negyedévben 4 pályázatot halasztanunk kellett a 2011. pénzkeret terhére. Tárgyévi
keretmaradványunk így is realizálódott, amelynek oka: A Népművészeti Kollégium az
utolsó negyedévben írta ki a tárgyalkotó népművészet alkotóinak céltámogatását. A
programra beérkezett pályázatok alapján 16 alkotót támogattunk, a kiírás újszerűsége, és
az alkotókat befogadó intézmények, közösségi színterek közötti megállapodások hiánya
miatt a céltámogatás csak részben valósította meg a kitűzött célt, így a felhasználható
céltámogatásból-amely nem volt átcsoportosítható-keletkezett a kollégium
keretmaradványa.
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3. Működési kérdések
3.1. A Népművészeti Kollégium 2010-ben jól együttműködött a Bizottsággal, és a
kollégiumunkért felelős bizottsági tagunkkal, Rózsa Edittel, és az NKA
Igazgatóságával, munkatársaival. Kollégiumunk titkára Sebestyén Éva szakmai
rátermettsége, a döntés-előkészítési munkája biztosította a zökkenőmentes munkát.
A kuratórium belső kommunikációja jól működik, döntéseinket az esetek túlnyomó
többségében konszenzussal hozzuk meg.
2010-ben együttes ülést tartottunk a Közművelődési Kollégiummal elemezve az
együttműködés lehetséges formáit. Közös alkotói pályázat meghirdetéséről tárgyaltunk a
Táncművészeti Kollégiummal, amely idén kiírásra is kerülhet.
3.4. A kollégiumunk esetében a szakterület folyóirat-támogatását meghívásos rendszerben
bonyolította. Javasoljuk, hogy több kollégiumhoz is pályázhasson az a kiadó, amelynek
csak egy rovata, eleme az adott kollégiumi szakterület.
3.5. Kollégiumunk a pályázati naptárban meghatározottakat – határidőket, ütemterveket –
betartotta.
3.6. A Belső-ellenőrzési Osztály vezetőjével és munkatársaival kollégiumunk
együttműködése zökkenőmentes. Közösen alakítottuk ki az ellenőrzések rendszerét,
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 szakterületen végzett vizsgálatok csak megerősíttek bennünket, hogy jó helyre
került a támogatás.
3.7. Továbbra is gondot okoztak a szakmailag magas színvonalú, de a pályázó
figyelmetlenségéből adódóan hiányos pályázatok elbírálásai. 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 kézbesítésének. Az országhatárainkon túli
pályázatok esetében ez fokozottan jelentkezett, leginkább a jogi dokumentációk
benyújtásával kapcsolatban. A 2010. évi pályázatoknál lett lehetősége a pályázóknak
– csökkentett támogatás esetén – a projekt költségvetésének, szakmai programjának
„újra tervezésére”. Kétszeres adminisztrációt eredményezetett, és sok problémát
tapasztalunk a rendszer újszerűségéből adódóan.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Kollégiumunkhoz 2010-ben 724 pályázat érkezett be, ebből 460 program kapott
támogatást (63%). A 2009-ben: 621 db érkezett, 367 db (59%) kapott támogatást.
2010-ben 103 db pályázattal több érkezett kollégiumunkhoz és 93 programmal
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többet támogattunk az előző évihez képest. Érvénytelen a pályázatok 10-12%
leginkább az adatlap hibás kitöltésének következménye. A pályázatok 20-25%-át nem
támogattuk 2010-ben, amelynek legfőbb oka, hogy nem a kiírásnak megfelelő projektet
nyújtottak be a pályázók. A szakterületek arányos támogatásban részesültek.
4.2. Az általunk vizsgált pályázatok eredményessége kiváló, az ellenőrzések
tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy a kollégiumunk által megítélt támogatás
valóban csak hozzájárulás az adott program megvalósításához. Kiemelem az
általam és a BEO-val közösen lefolytatott ellenőrzést Kiscsőszön és
Magyarpolányban. A Kollégium által támogatott „Pajta fesztivál, Somló hangja, és
alkotótábor” programsorozat egy falu életét változtatta meg és lett – a
népművészet - a településfejlesztés egyik húzóereje. Visszaköltöztek az elhagyott
házakba, ellátják a rendezvények résztvevőit és látogatóit, újra éledő
faluközösségként élnek. Példaértékűnek tartottuk, hogy egy-egy megszállott ember
és közösség milyen eredményeket érhet el, és mennyi hozzáadott értéket és forrást
generált az NKA pályázatonként 4-500 ezer Ft-os támogatása, és a pályázó szakmai
felkészültsége.
4.3-4.5. Elképzelhetőnek és támogatandónak tarjuk a felvetést, hogy a pályázó más
kollégiumhoz is pályázhasson vegyes témájú programok esetén. A pályázók előélete
nem bírálati szempont kollégiumunk esetében, sajnos sok jó program nem kap
támogatást a pályázó adminisztratív hibájából, az elszámolását nem teljesítő pályázót
automatikusan nem támogatjuk.
A szakmai szervezetek által beérkezett javaslatok alapján merült fel két végletként: „a
Digitális pályáztatás és elbírálás: feltétlenül szükséges – fölösleges a sok fénymásolás, a
dobozok küldözgetése: legyen elég egy aláírt nyomtatványt beküldeni egy jelszóval vagy
PIN-kóddal az interneten kitöltött adatlapok érvényesítéséhez!” Szintén szakmai
szervezet javasolta, a teljesen papír alapú pályázat lehetőségét, hivatkozva arra, hogy a
népdalkörök, citerazenekarok zömének számítógépe sincs. Javaslatunk a digitális és
papíralapú rendszer együttes működtetése. Kategorizálni lehetne pl. a milliós
támogatást kérő csak digitálisan, a kevesebb támogatást kérő papír alapon is
pályázhatna, ha erre megfelelő kapacitással, és informatikai lehetőséggel
rendelkezik az Igazgatóság, vagy fejlesztést tud megvalósítani.
4.6-4.7. A Népművészeti Kollégium a 2011-ben a nemzetközi, országos és regionális szakmai
rendezvények, a jól működő – vidéken egyre szaporodó – táncházak, az oktatási
szaktáborok, alkotótáborok, a népművészeti terület alkotói támogatására,
kiadványozására, folyóiratok támogatására, és az alkotási folyamatot támogató komplex
szakmai programokra tervez kiírásokat. A Bizottság stratégiája szinte teljesen
összhangban van a Kollégium szakmai törekvéseivel, céljaival. Probléma a szakterület
forráshiánya.
4.8. A szakterületet speciálisan érintő probléma a csoportos étkeztetés támogatásának
megvonása, illetve a kért támogatás 10%-ára történő csökkentése. Ebben az esetben
a nemzetközi, és hazai fesztiválok, szakmai programok a nem – vagy csak részben –
elszámolható költségként jelentkező csoportos étkeztetést tervezni sem tudják. Az
említett programok költségvetésében viszont két fő jogcím a szállás-étkezés, ezáltal
tudja biztosítani a szervező a művészeti csoportok fogadását, a program megrendezését.
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Rövid összegzés
A beszámolóban is köszönetünket fejezzük ki a NKA Bizottságának Kollégiumunk 2011. évi
pénzkeretének emeléséért, amely, ha nem is oldja meg a szakterület forráshiányát,
nagymértékben hozzájárul a stratégiánk megvalósításához. Támogatjuk azt a koncepciót,
hogy a nagyrendezvények, fesztiválok esetében a Minisztérium hatáskörébe tartozzon a 20
millió Ft feletti, az NKA Kiemelt Kollégiumához a 10-20 millió közötti költségvetésű
program, és az adott szakterület kollégiumház a 10 millió Ft alatti projektek pályázhassanak.
Varga Albin s. k.,
a Népművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Takáts József
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
2010. 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 kötelezettség vállalás
össz.
Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
323 000 000
0

-262 820 000
44 000 000
104 180 000
660
199
7
0
206
30

90 100 000
14 080 000
0
104 180 000
30 000 000

0
0
0

0
0
0

0

0

206
54

104 180 000
0
103 520 000

3

4 500 000

57
263

108 020 000
475 020 000
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A kollégium beszámolója
Az alábbi szakmai beszámoló igyekszik válaszolni a megadott bizottsági szempontrendszer rá
(2010-es működésére) vonatkozó kérdéseire, szerkezetében azonban a kollégium
tevékenységének témáit, problémáit követi.
A kollégium összetétele
A kollégium személyi összetétele 2009-hez képest annyiban változott, hogy a korábbi elnök
Füzi László mandátuma lejárt, s helyébe tagként Reményi József Tamás lépett. A kollégium
elnöki teendőit 2010. január 1-jétől Takáts József látja el.
A kollégium pályázatai
A korábbi évekhez hasonlóan, a kollégium 2010-ben is négyfajta pályázatot írt ki:
folyóiratkiadás-támogatási, könyvkiadás-támogatási, rendezvény-támogatási és egyéni alkotói
támogatási pályázatot. E támogatások a magyarországi és határon túli magyar irodalmi
intézmények (folyóiratok, könyvkiadók, gyereklapok, írószervezetek, fesztiválok, táborok,
konferenciák, író-olvasó találkozók stb.) alaptevékenységeihez való hozzájárulások. A
kollégium pénzkerete nem tette, nem teszi lehetővé, hogy további programokat is támogasson.
A kollégium 2010-ben nem támogatott egyedi pályázatot és nem írt ki meghívásos pályázatot.
Más kollégiummal közösen kiírt és bírált pályázatai sem voltak.
A folyóiratkiadás-támogatás
Mint ismeretes, az NKA-ról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7/A. § (2) lehetőséget ad az NKA
számára hároméves kötelezettségvállalásra. Az NKA Bizottsága ennek megfelelően döntött
úgy 2009-ben, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium
korlátozott számú folyóirat esetében meghívásos, hároméves támogatási pályázatot írjon ki,
míg a többi folyóirat esetében megmaradjon a nyílt, egyéves támogatási pályázat kiírása
mellett. A hároméves támogatási forma indoka a biztonság és a tervezhetőség volt: a
meghívásos pályázat által legalább néhány irodalmi folyóirat (a kollégium szerint a
legfontosabb magyar irodalmi folyóiratok) biztos, kiszámítható pénzügyi helyzetbe
kerülhetett, s ezáltal tervezhetővé vált a kereteik közt folyó szakmai-szellemi munka is. A
kollégium még 2009-ben döntött a hároméves támogatásban részesülő folyóiratok köréről,
lebonyolódott meghívásos pályázatuk, amint a többi folyóirat nyílt pályázata is. Azaz a 2010es évre vonatkozó folyóirat-támogatási döntéseit még 2009-ben meghozta a kollégium. A
2011-es évre vonatkozó döntésére viszont már ez év januárjában került sor. 2010-ben tehát
folyóirat-támogatással kapcsolatos döntés nem született. A hároméves támogatási forma
bevezetését egy, 2010-re támogatásban nem részesített pályázó bírálta nyilvánosan (és
ténybeli tévedésekkel); az írószervezetek nem foglaltak állást vele kapcsolatban.
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A kollégiumi pénzügyi keret módosulásai
Az NKA Bizottsága 2010. január 20-án előbb 325 millió Ft-ban határozta meg a kollégium
2010-es pénzkeretét (azaz kb. 10%-kal kisebb összegben, mint az előző évi keret volt), majd
újabb, március 4-i döntésével 291 millió Ft-ban. Mivel ebből már 230 millió forintot
felhasznált a kollégium a 2009. végén meghozott folyóirat-támogatási döntéseivel, 2010
tavaszán csak 61 millió Ft állt a további három tervezett pályázat rendelkezésére. Ebből
következően a kollégium 2010 első felében nem tudta kiírni szokásos egyéni alkotói
támogatási pályázatát; az előző évinél kisebb keretösszeggel írta ki könyvkiadás-támogatási
pályázatát (45+5 millió Ft), s csak késve, a korábbi támogatott terület jelentős szűkítésével
tudta kiírni rendezvénytámogatási pályázatát. Ez utóbbira csak úgy kerülhetett sor, hogy a
kollégium pótlólag kapott e célra 14 millió Ft-nyi további keretet az NKA Bizottsága
döntésével, így az előző évinél kisebb keretösszeggel ugyan (25 millió Ft), ám mégis
megjelenhetett a rendezvénytámogatási pályázat is. Az elmaradt egyéni alkotói támogatási
pályázatot a kollégium 2010 második félévében tudta kiírni, amikor újabb pótlólagos
támogatást (30 millió Ft) kapott e célra az NKA Bizottságától.
A 2010-es tényleges kollégiumi költségvetés
2009-es döntéssel a 2010. évi keret terhére
meghívásos folyóirat-támogatás:
111.400.000 Ft
nyílt folyóirat-támogatás:
118.600.000 Ft
Összes folyóirat-támogatás:
230.000.000 Ft
Könyvkiadás-támogatás:
Kritikai kiadások támogatása:
Irodalmi rendezvény-támogatás:
Egyéni alkotói támogatás:
Összes 2010. évi felhasznált pénzkeret:

43.300.000 Ft
4.000.000 Ft
26.880.000 Ft
30.000.000 Ft
333.880.000 Ft

A könyvkiadás-támogatás
A kollégium könyvkiadás-támogatási pályázata (hagyományosan) egyrészt magyar irodalmi
(vagy irodalomról szóló) művek kiadását, másrészt a magyar irodalom klasszikusainak és
örökségének kritikai kiadásait támogatja: mindkét esetben a könyvkiadás előtámogatásáról
van szó. 2010-ben 45 millió Ft-os kerettel írtuk ki az előbbi, 5 millió Ft-os kerettel az utóbbi
területre a pályázatunkat. (Összehasonlításul: 2008-ban összesen 87 millió Ft-ot tudott e célra
fordítani a kollégium.) Az elsőként említett területen 76 könyvkiadó pályázatait támogattuk,
ezek között 10 határon túli magyar kiadót, 16 magyarországi vidéki kiadót, 5 gyerekkönyvkiadót. (Ezek az adatok csak hozzávetőlegesek: a kiadók cégbejegyzési helye néha nem
azonos a tényleges működési helyükkel.) A legkisebb támogatási összeg egy könyvre 150.000
Ft volt, a legnagyobb 500.000 Ft. Ezek a támogatási összegek valójában igen szerények a
könykiadási költségek egészéhez mérve.
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Rendezvénytámogatás
A kollégium 2010-es rendezvénytámogatási pályázata szűkebb területre terjedt ki, mint előző
években kiírt hasonló pályázatai, ugyanis kikerültek a támogatandó körből – az NKA
elnökével való szóbeli megállapodás értelmében – az író-olvasó találkozók, a
könyvbemutatók és az olvasás-népszerűsítő programok. Az NKA vezetésének az volt ugyanis
az akkori koncepciója, hogy e rendezvényfajták támogatására a beinduló Márai-program
keretéből írnak majd ki pályázatot. Így a kollégium rendezvénytámogatási pályázatát csak
irodalmi táborok, fesztiválok és konferenciák megrendezésének támogatására írta ki. Mivel a
Márai-program 2010-ben nem indult be, az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és
olvasásnépszerűsítő programok NKA-támogatás nélkül maradtak. A rendezvénytámogatási
programunkon 23 pályázó nyert, közöttük kb. 8 magyarországi vidéki, 2 határon túli
pályázattal. (Ezek az adatok is csak hozzávetőlegesek: vannak budapesti bejegyzésű pályázók
vidéki rendezvényhelyszínnel, vagy határon túli résztvevőkkel stb.) Az odaítélt legkisebb
összeg 300.000 Ft volt, a legnagyobb 3,5 millió Ft (hat rendezvényből álló sorozatra).
Egyéni alkotói támogatások
Mint már említettem, a kollégium 2010 első félévében nem tudta kiírni szokásos egyéni
alkotói támogatási pályázatát, erre csak 2010 második felében kerülhetett sor, amikor az NKA
Bizottsága 30 millió Ft-tal e célra feltöltötte a kollégium keretét. A kollégium év végi
döntésekor – szokásos módon – harminc alkotónak ítélt oda tíz hónapra összesen fejenként
egymillió forintnyi támogatást.
Márai-program
Mint a fenti bekezdésekből is látható, a kollégium pénzügyi keretét és lehetséges támogatási
területeit is nagymértékben befolyásolta 2010 első felében az NKA vezetésének a Máraiprogramról kialakított koncepciója. Az akkori elgondolások szerint a Márai-program idővel
átvette volna a kollégiumtól részben a könyvkiadás-támogatási, részben irodalmi rendezvénytámogatási feladatait. Mivel a Márai-program nem indult el, a kollégium pénzkerete pedig
csökkent, 2010-ben a korábbinál kevesebb (2008-hoz képest kb. feleannyi, 2009-hez képest
negyedannyi) NKA-támogatás jutott a magyar irodalmi könyvkiadásnak, az író-olvasó
találkozók, könyvbemutatók és olvasásnépszerűsítő programok pedig NKA-támogatás nélkül
maradtak.
Az NKA alapvető céljai és a kollégiumi döntések
Az NKA alapvető céljai -- az alkotás, a terjesztés és a megőrzés -- nehezen szétválasztható
módon, s mennyiségileg nem kifejezhető arányban egyesülnek a kollégium által támogatott
tevékenységekben: a folyóirat-készítés, könyvkiadás és az irodalmi rendezvény támogatásával
egyszerre támogatja a kollégium az alkotást, a megőrzést és a terjesztést. Az egyéni alkotói
támogatás pályázata értelemszerűen egyedül az alkotást támogatja. Az NKA és a MASZRE
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között 2010-ben előkészített, majd megkötött szerződés az egyéni alkotói támogatások közös
finanszírozásáról 2011-től remélhetőleg biztosítja ennek a támogatási formának a 2010-ben
időlegesen bizonytalanná vált létét.
A bizottsági stratégia és a kollégiumi döntések
Mivel a kollégiumi 2010-es folyóirat-támogatási, könyvkiadás-támogatási és
rendezvénytámogatási döntései megelőzték az NKA bizottsági stratégiájának elkészültét, így
azok természetesen nem igazodhattak a stratégiához. Ugyanakkor a kollégium részben már
korábbi döntési gyakorlatában is követett hasonló elveket (például a gyermekirodalmat
megjelentető kiadók, illetve az irodalmi intézményrendszer decentrumainak támogatása
terén), mint a bizottsági stratégia preferenciái – ha azt a beérkezett pályázatok színvonala,
illetve a rendelkezésre álló pénzkeret lehetővé tette.
A kollégiumi stratégia
A kollégium 2010. november 5-én fogadta el a stratégiáját, amelyben megjelölt több olyan új
területet is, amelyekre szívesen kiterjesztené támogatási tevékenységét, ha megfelelő
pénzkeret állna rendelkezésére. Az az évente ingadozó (2009 óta csökkenő) pénzkeret, amely
a kollégium rendelkezésére szokott állni, csupán a magyar irodalom intézményei (folyóiratok,
könyvkiadók, gyereklapok, fesztiválok, táborok, konferenciák, író-olvasó találkozók stb.)
alaptevékenységeinek a támogatását tette, teszi lehetővé. Így a stratégiában felvázolt új,
fejlesztő-ösztönző jellegű pályázatokat csak abban az esetben tudhatja a kollégium kiírni, ha e
kiírásokkal (pontosabban a mellé rendelt pénzkeretekkel) nem veszélyeztetné az említett
alaptevékenységek támogatását.
Az NKA Igazgatósága működése és a kollégium
A kollégium 2010. évi titkárával megítélésem szerint zökkenőmentesen működött együtt a
kollégium. A kollégium tagjai az elvárt mértékben vettek részt a Belső-ellenőrzési Osztály
helyszíni teljesítmény-ellenőrzésein, megnyugtató szakmai tapasztalatokkal. Ugyanakkor nem
tűnik ésszerűnek az Igazgatóságnak az a törekvése, hogy a támogatott pályázatok
minőségének megállapítása céljából a döntések eredményeinek felmérését és számszerűsítését
is elvárná a kollégiumtól. Az irodalmi teljesítmények általában nem számszerűsíthetők; egy
folyóirat eladási példányszáma pl. nem sokat árul el a szakmai tekintélyéről vagy
fontosságáról, s az utóbbi mennyiségileg nem kifejezhető. A kollégium továbbá döntéshozó
testület, nem alkalmas statisztikai, hasznosulási elemzés elvégzésére.
A kollégium működésével, döntéseivel kapcsolatos részletes statisztikai adatokat az NKA
Igazgatósága tudja a Bizottság rendelkezésére bocsátani.
Takáts József s.k.,
a Szépirodalmi Szakmai
Kollégium vezetője
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Szabó István
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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
258 000 000
2 260 000

-107 811 000
40 474 000
192 923 000
313
116
23
12
151
10

132 190 000
20 000 000
41 520 000
193 710 000
6 000 000

6

45 000 000

6

45 000 000

157
30

238 710 000
-787 000
221 510 000

34

272 545 000

64
215

494 055 000
795 576 000
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
2010. évben a Színházi Szakmai Kollégium a beérkezett pályázatok 50%-át tudta
támogatni. A szűkös keret miatt a pályázati igény mintegy 40%-át tudtuk kielégíteni. Ez
azt jelenti, hogy a pályázók mindig kevesebbet kaptak az igényelt összegnél, vagyis az
ésszerűség határain belül szerettünk volna minél több pályázót támogatni. A támogatott
pályázatok aránya:
Alkotás/terjesztés 72 %
Megőrzés
25 %
Egyéb
3%
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
A beérkezett pályázatok visszaigazolták a kiírt altémák helyességét.
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
kllégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A Színházi Szakmai Kollégium keretének majd háromnegyedét hagyományosan
produkciók létrehozására, továbbjátszására, utaztatására (tehát alkotásra és terjesztésre)
fordítja. Új hangsúlyként jelent meg 2010-ben a színházi nevelési programok
támogatása, amelynek jelentősége egyre nagyobb az új közönség megtalálása
szempontjából.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2010. évben?
A kiemelt eseményeket a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma támogatta. Kiemelt
fontosságú évforduló nem volt.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A 2010-es évben lépett életbe az Előadó-művészeti Törvénynek (Em.tv.) a
finanszírozásra vonatkozó része. Az új jogi helyzet, a minisztériumi pályázatok
megkésett meghirdetése, valamint a költségvetési támogatás egy részének zárolása
komoly zavart okozott. Erre felkészülni nem lehetett.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

183 / 289

2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Az Em.tv. elfogadásától azt reméltük, hogy a színházi életben áttekinthetőbb viszonyok
jönnek létre, és ez segít abban, hogy a Színházi Kollégium meghatározva stratégiáját,
célirányosabban és hatékonyabban végezhesse munkáját. A törvény körül kialakult
bizonytalan helyzet miatt ez a várakozásunk nem teljesült.
2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Nem.
2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
Hagyományosan együttműködünk a kulturális tárca illetékes osztályaival, ismerjük és
figyelembe vesszük a pályázati kiírásokat éppúgy, mint a pályázati eredményeket.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A 2010-ben kiírt 7 pályázat közül öt földrajzi fekvéstől, lakóhelytől függetlenül szólított
meg minden intézményt, alkotót. A színházi nevelési pályázat csak magyarországi
színházaknak (nekik azonban besorolásuktól függetlenül) szólt, mert a pályázóknak
oktatási intézménnyel társulva kellett a programot kidolgozni. Ennél a pályázatnál a
vidéki színházak voltak többségben a nyertesek között. Egy pályázat a VI. kategóriába
sorolt társulatoknak szólt (a szűkös keret miatt szerény összeggel), hogy a költségvetési
zárolás miatt nehéz helyzetbe került szféra túlélését segítsük. Mivel ezek az együttesek
nagyrészt Budapesten dolgoznak, a nyertes pályázatok háromnegyede fővárosi. Hasonló
eredményszületett az alkotói pályázatoknál, ahol a potenciális pályázok többsége
budapesti illetőségű. Összességében a nyertes pályázatok 60%-a esetén jelölt meg a
pályázó fővárosi címet, 30% volt vidéki és 10% határon túli. A nyertes pályázatok
hasznosulása sok esetben nem lokális, pl. az új dráma bármelyik színházban előadható, a
kiadvány terjesztése nem köthető földrajzi régióhoz stb.
A kollégium nem tartja szükségesnek, hogy a támogatási arányokat előre megszabjuk.
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2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
Kimondottan gyerekszínházi előadások támogatását külön pályázatban csak jelentősen
nagyobb keret esetében látjuk kivitelezhetőnek. A színházi nevelési programok
támogatását idén is folytatni kívánjuk.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
A legkisebb elnyerhető összeget a megcélzott tevékenység jellege, valamint egyéb
körülmények figyelembevételével állapítjuk meg. A pályázati kiírásban szinte minden
alkalommal szerepel a legnagyobb elnyerhető összeg, alsó határ meghirdetését nem
látjuk szükségesnek.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
A beérkezett pályázatok 4%-a volt egyedi kérés. Ezt normális mennyiségnek gondoljuk.
Az esetek többségében az egyedi kérésekkel a Minisztert keresik meg a pályázók.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Meghívásos
pályázattal
felsőoktatási
intézményeket
támogattunk,
hogy
vizsgaelőadásaikat szélesebb körben megismerhessék, illetve, hogy a látványtervező
hallgatók kiállításon tudjanak bemutatkozni.
2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
A szűkös keretet eredményesen használtuk fel. Kötelezettséggel nem terhelt
keretmaradvány az év végén nem volt.
2.10.

Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Az Em.tv. említett problémái.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

185 / 289

3. Működési kérdések
3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
A pályázati rendszer egyre bürokratikusabb, a csökkenő összegekkel szemben egyre
nagyobb követelményeket állítunk.
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
A kollégium kapcsolata a Bizottsággal és az Igazgatósággal jó, más szakkollégiumokkal
esetleges.
3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Nem.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
A folyóirat-támogatási rendszer jelenlegi formájában, mint azt már többször szóvá
tettük, nem jó. A vegyes profilú folyóiratok számára hátrányos az egy kollégiumhoz
való tartozás.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Igen.
3.6. 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 ellenőrzésekben minden kívánt alkalommal érdemben részt vettünk.
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem.
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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?
Nincs általánosítható tapasztalatunk.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázati célkitűzések vagy megvalósulnak, vagy nem. Ha nem, akkor a pályázó
visszafizeti a kiutalt összeget.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Nem. Igen.
4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Igen.
4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Az adatlapok és a szerződés egyre több mindenre terjed ki, és ez olykor már az
átláthatóság kárára van.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
2010-ben a NKA színházi támogatása összességében 795 millió forint volt. Ennek
egyharmada fölött diszponált a szakmai kollégium. A többit a miniszteri keret és a
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma realizálta. Az NKA stratégiája is érinti ezt a
problémát: „A Bizottság javasolja, hogy a minisztérium által kiemeltnek minősített
kulturális programok tartozzanak a miniszteri kereten belül a Miniszter döntési
hatáskörébe”. A megfogalmazás azt sejteti, hogy a miniszteri keret fennmaradó része
fölött
valamilyen
szakmai
szempontból
kompetens
grémiumnak
lenne
döntési/véleményezési jogköre. Az ezzel kapcsolatos intézkedést minél előbb meg
kellene hozni.
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4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
kollégium?
A Színházi Szakmai Kollégium a 2010-es év nyomvonalán halad tovább. A produkciós
támogatásoknál – abban bízva, hogy a törvényi háttér alapvetően nem változik, és az
anyagi kondíciók sem romlanak látványosan – újra egységes pályázatot hirdetünk.
Új pályázati témákat kiírni nem tudunk, mert a kollégiumi keret változatlan maradt.
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem.
Szabó István s.k.,
a Színházművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Kenesei Edina
Fodorné Koltai 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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
197 000 000
0

-53 400 000
25 000 000
168 600 000
436
172
0
25
197
0

134 045 000
0
34 552 500
168 597 500
0

4
4
201
16

23 800 000
23 800 000
192 397 500
2 500
119 900 000

12

60 700 000

28
225
1
0

180 600 000
402 597 500
0
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A kollégium beszámolója

1.

Szakmai, tartalmi kérdések

1.1.

A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).
A kollégium 2010 évi döntései arányaiban követi a fenn megfogalmazott célokat – az
éves keret kb. 50%-át új produkciók létrehozására, kb. 30%-át terjesztés, megőrzésre, és
kb. 20% egyebekre fordítja.

1.2.

A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a
hiba?
A kollégium által kiírt altémák száma, azok megfogalmazása részletes, az NKA
kiírásaiban az egyik legrészletesebb – ily módon a beérkező pályázatok visszaigazolják
azt. A pályázati kiírás figyelembe vesz minden olyan lehetőséget, melyre
valószínűsíthetően pályázat érkezik a táncművészet területéről.

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Jelen volt, elsősorban az alkotás, terjesztés, megőrzés vonatkozásában. A másik
alappillér, a piramiselv szintén megvalósult a pályázati kiírásaink egészében,
leghangsúlyosabban az új produkciók létrehozásának támogatásában. A kevés számú
nagyegyüttes (mint a piramis csúcsa) az aktuális kiírásban szereplő támogatási összeg
maximumát kaphatta, de emellett a nagy számban jutottak támogatáshoz a
kisebb/független társulatok.
2010-ben nem volt a kollégiumnak saját kiemelt programja.
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2010. évben?
Nem támogatott.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
A területre jellemző hogy a számban kevesebb nagyegyüttest támogatunk – adott
pályázat vonatkozásában nagyobb összeggel –, illetve számszerűleg sokkal több
kisegyüttest, alkotót támogatunk – adott pályázat esetén kisebb összeggel. Utóbbiak két
részre oszlanak: egy részük intézményi, strukturális hátérrel ugyan rendelkezik
(alkalmazott, közalkalmazott), de új produkciókat kizárólag jegybevételből vagy NKA
támogatásból tudnak létrehozni. A másik résznek nincs semmilyen intézményi háttere,
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ők a függetlenek (de ők is professzionális művészek): működési támogatásuk adott
tárgyévben tulajdonképpen a túléléshez elég, produkciós pénzük nincs. A művészeti
munka terén állandóan produkciós kényszerben vannak, mert csak így képesek
fenntartani maguk.
Mivel a kuratórium lehetőségei korlátozottak egy konkrét pályázó esetében évente csak
egy új produkciót létrehozását támogatja, ezért utóbbiakra jellemző az is, hogy adott
produkcióra áll össze egy-egy csapat, mely ezt követőn aztán felbomlik. Ez csak részben
probléma – melyet a pályázatok száma, illetve az elosztható pénz aránya tükröz –,
másrészt viszont a terület független, progresszívabb részén az állandó vérfrissítés
garanciája, melyből kis időbeli eltolódással később az egész műfaj profitál. A kollégium
ezt a helyzetet egyrészt az évi egyszeri produkciós támogatással tartja kontroll alatt,
másrészt, minden esetben – legyen szó új produkcióról, vagy forgalmazásról –
befogadói nyilatkozatot kér. Továbbá, adott produkcióra vagy a létrehozó vagy az azt
befogadó intézmény pályázhat, elkerülendő a keresztfinanszírozást, melyre a múltban
számos példa akadt – vagyis, hogy két vagy több pályázó is azonos dologra kért
támogatást.
2.

Stratégiai kérdések

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített?
Szakmai stratégia: mindenkori stratégia az alkotás, terjesztés, megőrzés elvének
sorrendje, illetve a beérkezett pályázatok minőségének figyelembevételével, a minél
nagyobb számú pályázó támogatása. Ez 2010-ben is megvalósult. Ennek mikéntjére
részben utaltam az 1.5. pontban. Minden táncműfaj (balett, kortárs balett, modern tánc,
néptánc, kortárs tánc) támogatása, mely művészi értéket képvisel. A társastáncot,
versenytáncot, amatőröket (kivétel néhány határon túli néptánc együttes) stb. a
kollégium nem támogatta. Az évi két kiírás (tavasz–ősz) alkalmazkodik a táncművészet
színházi szezonhoz kötődő jellegéhez.
Pénzügyi stratégia: határozottan részfinanszírozók kívánunk lenni. Ennek fényében a
kllégiumnak elvileg lenne pénzügyi stratégiája, gyakorlatilag meg nincs. Azt tudjuk,
hogy a pénz mindig kevés, de önmagában ez még kezelhető helyzet lenne. Viszont
2007–2010 között az éves keretből év elején mindig zároltak, majd később visszaadták,
majd később is zároltak, majd nem annyit adtak vissza. Ez a konstans bizonytalanság
odáig vezetett, hogy 2010-ben az év eleji menetrendszerű és addig mindent felülmúló
arányú zárolás miatt a kollégium úgy döntött, hogy elosztja a meglévő pénzt tavasszal,
és ősszel nem ír ki pályázatot – hosszú évek először. Ennek a döntésnek az oka nagyon
egyszerű: nem mertük vállalni a rizikót, hogy az esetlegesen meghagyott pénzt, később
megint zárolják/elveszik. Vagyis amit elosztunk, az már el van osztva, az már nem
zárolható. Nyilvánvaló, hogy stratégiának ezt semmiképpen sem tekinthetjük, ez csak
valamiféle előremenekülés volt a kollégium részéről: mely szerencsétlen és nem
életszerű konstrukció, hiszen az őszi kiírás megléte nagyon fontos, többek között a
nagyszámú független pályázó miatt is – akiknek nemhogy 12 hónap, de még egy
színházi szezon is nehezen tervezhető éppen a hiányzó struktúra miatt.
Végül 2010 őszén a Bizottság jóvoltából – bizonyos időbeli megszorításokkal –
pluszforráshoz jutott a kollégium. Adminisztratív okok miatt nyílt pályázatra nem, csak
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egyedi pályázatokra volt lehetőség, de így is nagyon fontos volt ez a tulajdonképpen
nem várt pénz.
Mindezzel arra próbáltam utalni, hogy a mindenkori éves keret eddig minden évben így
vagy úgy, különböző időpontokban változott (csökkent), mely tény okán érvényes
pénzügyi stratégiát építeni – a kollégium minden erőfeszítése ellenére – nem tudtunk.
Ehhez kiszámíthatóbb működésre lenne szükség.
Amit tehettünk, hogy 2011-ben a korábbiakhoz képest előbb készült el a kiírás, vagyis a
pályázók előbb juthatnak az NKA-s forráshoz.
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (IRM, ÖM,
MASZRE, KvVM etc.) kötött együttműködési megállapodása?
Nincs érezhető hatása ennek munkánkban.
2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc,
Jazztámogatás, MMKA stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a
pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?
A kllégium mindenkor törekszik erre, 2010-ben is informális úton egyeztettünk a
kulturális minisztérium lehetséges pályázatairól, illetve a minisztérium aktuális
pályázatainak vonatkozásában az információ egy kurátor személyében adott. A
minisztériumot képviselő kurátor szintén birtokában van azoknak az információknak,
melyek a határon túli pályázatok estében egyéb anyaországi forrásokat jelenthetnek.
Krónikus – és minden évben elhangzó probléma –, hogy a produkciós és működési
pénzek elosztása nincs összehangolva, így ad absurdum, olyan helyzet is előfordulhat,
hogy olyan együttes kap produkciós pénzt az NKA-tól, melyet a működési pénzeket
elosztó minisztériumi kuratórium (aki később dönt), nem támogat. Ugyanakkor 2010ben teljes mértékben számoltunk azzal a ténnyel, hogy az akkor létező (már kiírt,
kiírandó) egyéb pályázatok (Mobilitás stb.), milyen mértékű forrást jelenthetnek adott
pályázónak, és a magunk támogatását ehhez szabtuk.
2.4. A 2010-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok
között? A támogatott budapesti nyertes pályázatok hány százaléka hasznosul a főváros
területén kívül? A kollégium minek tulajdonítja a határon túli nyertes pályázatok
alacsony számát? Hasznosnak ítélné meg százalékban megszabni a területek támogatása
közti arányokat?
A döntésekben ugyanaz az arány mutatkozik meg, mely a beérkezett pályázatokat
jellemzi. Ez kb. a következő: 61% – budapesti, 27% – vidéki, 12% – határon túli, a
nyertes pályázatok száma új produkciók esetén. Forgalmazás altémában a nyertes
pályázatok aránya: 66% – Budapest, 22% – vidék, 12% – határon túli. Határon túli
pályázatok esetében ez az arány azzal javul, hogy van egy csak nekik kiírt altémánk,
produkciók magyarországi forgalmazására, ahol értelemszerűen 100%-os az arány a
javukra.
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A támogatott pályázatok kb. 40-45%-a hasznosul a főváros területén kívül is (itt nem
csak vidéket, hanem a külföldi meghívásokat is értem).
Kollégiumunk nem érzi, hogy a határon túli pályázatok száma alacsony lenne, sőt...
ezért is szeretnénk az együttműködést a népművészeti szakmai kollégiummal, hogy
azok a határon túli pályázatokkal melyek tulajdonképpen amatőr – ugyanakkor
minőségükben színvonalas – együttesektől érkeznek, egy közös kuratórium
foglalkozzon. Természetesen kollégiumunk maga is támogatni kívánja a határon túli
pályázatokat, de elsősorban a professzionális együtteseket, melyek szép számmal
pályáznak és kapnak támogatást.
Nem tartom hasznosnak a területek közti arányok megszabását, véleményem
szerint, ha ez létrejönne, az kifejezetten káros hatással lenne, mert nem életszerű.
Az, hogy az NKA-nak alapelvei vannak, melyek szerint működni kíván, továbbá egy
stratégia mentén kívánja támogatni a kulturális produktumok létrehozását az természetes
dolog. Hogy nagyobb hangsúlyt kíván fektetni bizonyos területekre, és ehhez konkrét,
gyakorlati együttműködést kér a Kollégiumoktól, az is. De ha kvótákat állít fel, akkor
egy olyan konstrukciót alakít ki, melynek bizonyos szegmensei minden külső
körülménytől függetlenül betartandók. Ez ellentmond a kultúra alapvető jellemzőjének,
az átalakulásnak, a hangsúlyok áthelyeződésének. Ellentmond a minőségelvű
támogatásnak. A táncművészet területén pedig ellentmond annak a gyakorlati ténynek,
hogy Budapesten található azoknak a helyeknek a többsége, ahol a produkciók
létrejöhetnek, vagy ahol azokat jó eséllyel forgalmazni lehet. Hogy ez jó-e? Nem, nem
jó, ez nem kérdés. De tény, hogy infrastrukturális és befogadói téren nagy a lemaradás
vidéken, és – ahogy azt korábban a kollégiumi stratégiában jeleztem - ez kultúrpolitikai
kérdés, melyre nem ilyen típusú arányok megszabása a megoldás – legalábbis
semmiképpen sem a táncművészetben.

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás
részesedését?
Kb. 5%-os aránnyal, ami kevésnek tűnik, de ez azt jelenti, hogy kollégiumunk szinte
minden ilyen jellegű beérkezett pályázatot támogatott. Az idei kiírásban külön hangsúlyt
fektettünk arra, hogy már a szövegben is jelezzük, miszerint a gyermekprodukciók
prioritást élveznek. Nem tartanám célszerűnek a százalékos meghatározást. Viszont
elgondolkozunk azon, hogyan tudjuk aktívabban ösztönözni az alkotókat, az
intézményeket, ilyen típusú produkciók létrehozására.
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén?
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Produkciók létrehozása:
Produkciók forgalmazása:

Szakmai rendezvény:
Külföldi műv. hazai
meghívása:
Szakmai továbbképzés
(iskolák)
Határon túli prod. hazai
bemutat:
Szakmai képzés
Kiadványok:
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legmagasabb
3.000.000
4.000.000
(MU Színház, több
alkotó, több darab)
1.000.000
(egy előadás)
600.000

legalacsonyabb
200.000

3.000.000

300.000

2.000.000

400.000

1.000.000

300.000

1.500.000
1.500.000

150.000
300.000

150.000
110.000

Az esetek nagy többségében kimutatható az összefüggés. A kollégiumban ülő
szakemberek birtokában vannak azoknak a szükséges és praktikus információknak
melyek segítenek abban, hogy a rászorultság arányában legalább közelítőleg reális
döntés szülessen.
Alsó határt nem, de felsőt igen, és azt meg is tesszük új produkciók esetén. Alsó
határnak nem látom értelmét, annak ellenére, hogy nem szándékunk a pénzt szétaprózni.
De végső soron mégis a beérkezett pályázatok színvonala, reális megvalósulási esélye
dönt arról, hogy a támogatás milyen módon kerül elosztásra adott pályázati ciklusban.
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további
csökkentésére?
Az egyedi pályázatok száma elenyésző – a 2010-es tavaszi kiírás idején és azt követően
összesen 3 db egyedi pályázatot támogattunk. 2010 őszén – a pluszforrás miatt – ehhez
csatlakozott még néhány, de csak azért, mert adminisztratív okok miatt nem volt idő
nyílt pályázat kiírására. Kollégiumunk arra törekszik, hogy a pályázókat a nyílt kiíirás
útján támogassa, és az egyedi pályázók számát a minimumon tartsa – úgy vélem ezt
sikeresen teljesítjük is.
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma?
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?
Sem 2010-ben, sem az azt megelőző években nem írtunk ki meghívásos pályázatot.
2008-ban terveztünk egy meghívást a szaksajtó, illetve kritikusok számára egy
konferencia formájában, de a szakmával történt egyeztetés után, nem láttuk értelmét, így
attól elálltunk.
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2.9. Adjon a kollégium számot 2010. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!
Ahogy korábban írtam, 2010 tavaszán arra jutottunk, hogy az állandó zárolások és
pénzügyi bizonytalanság miatt az éves keret egészét szétosztottuk a tavaszi kiírás idején:
szakmailag nem volt konzekvens lépés, mert felborított a korábbi – jól működő rendszert, de úgy véltük nem kockáztathatjuk a meglévő keretösszeget. Döntésünk
eredményeként 4 millió forint körüli összeg maradt a keretből (melyet nyáron zároltak,
majd visszakaptunk, további pénzzel együtt). Aztán nyáron összeomlott az Előadóművészeti Törvény, melynek VI-os kategóriájában a táncszakma nagy része érintett
(vagy azért, mert független, vagy azért mert kényszerből oda kellett regisztrálnia) több
neves együttes és nagyon sok kisebb független társulat is ellehetetlenült, felbomlott.
Ennek ellenére a nyertes pályázatok megvalósultak, gyakorlatilag nem érkezett vissza
pénz – valamilyen formában mi is segítettünk átvészelni ezt a helyzetet.
Úgy gondolom, hogy a 2010. évi döntéseink nagyrészt ésszerűek, reálisak voltak,
felhasználásuk eredményes volt a szakma legmélyebb krízise közepette is – hiszen az
alkotások, rendezvények általános színvonala nem romlott. Keretmaradványunk nem
volt.
2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Szakterületünk általános jellemzője közösségi jellege – több ember, sok ember egyidejű
produktuma. Ebből fakad, hogy relatíve drága is, és ebből fakad egyik problémája: a
mindenütt jelenlévő forráshiány, hiszen nem csak az alkotás előállítása drága, hanem
annak terjesztése is.
Másik probléma a kortárs tánc befogadóközege, elsősorban vidéken. Amennyiben a
következő években újra kialakul, konszolidálódik a támogatások, működések rendszere,
szeretnénk az irányban erőfeszítéseket tenni, hogy ez a befogadóközeg bővüljön.
3.

Működési kérdések

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?
Természetesen segíti. Ha idealista módon közelítünk ehhez, a pályáztatás
tulajdonképpen egy verseny, ahol a legjobb, legnívósabb pályázatok győznek. Hogy
ezek melyek, arról meg a legjobb szakemberek döntenek. Ha kevésbé idealista, inkább
realista módon nézzük, akkor is a létező legjobb rendszer, mert legalább elvileg
magában foglalja fenti lehetőséget. A döntés folyamata több ember kemény szakmai
vitája; olyan embereké, akik a terület különböző szegmenseiből érkeztek – ez a szakmai
diverzitás a záloga a közelítőleg legoptimálisabb döntésnek.
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az
Igazgatósággal?
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Kiss János képviseli a táncművészetet a Bizottságban, kapcsolatunk valóban szoros és
kielégítő.
A Bizottság más tagjaival – Jankovics Marcell elnök kivételével – tulajdonképpen nincs
kapcsolatunk. Az Igazgatósággal az adminisztratív ügyek gördülékenyen zajlanak.
3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben
is? Ha igen, hány alkalommal?
Nem bírált.
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?
Tavalyi beszámolómat tudom megismételni: nagy örömmel vettük, hogy a támogatási
rendszer megváltozott és ezáltal sokkal rugalmasabb lett. A korábbi szinte „mindent
vagy semmit” támogatási elv a gyakorlatban nehezen kivitelezhető volt, mivel nem
biztosított lehetőséget a szakmai kuratórium részére, hogy – a támogatás összegén
keresztül – jelezze véleményét a folyóirattal kapcsolatban. Továbbá állandó – a pályázat
kereteit meghaladó – egyezkedésre kényszerítette a kollégiumot.
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?
Sikerült. Nincs észrevételem.
3.6. 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 szakmai ellenőrzések gördülékenyen és tulajdonképpen problémamentesen zajlanak –
elsősorban a BEO munkatársai hozzáállásának köszönhetően: egyrészt minden
szükséges információval segítenek, másrészt türelmesek és segítőkészek – melyet ez
úton is köszönök.
Ha a pénzügyi ellenőrzéseknél probléma van (vagy ha nincs), ugyanezt a hozzáállást
tapasztalom – azonnal tájékoztatnak, informálnak. Probléma esetén megoldásorientáltak,
ami nagyban segíti azon pályázók helyzetét, akik szakmailag színvonalas, de
elszámolásilag, pénzügyileg hibás pályázat benyújtói, megvalósítói.
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem találkoztam kizárólag a szakterületre jellemző speciális problémával.
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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 2-3 éve ugyanannyi: kb. 400 pályázat a tavaszi és kb. 350-400 az
őszi kiírásnál (utóbbi 2010-ben nem volt). Ami radikálisan megnőtt az a kért támogatás
összege, bizonyos altémáknál nem ritka, hogy 1000%-al több az igény, mint az
elosztható pénz. Az elmúlt években, ha nem is exponenciálisan, de nőtt a független
alkotók száma – elsősorban a kortárs tánc területén.
A pályázók szakmai színvonalával nagy vonalakban nincs probléma, viszont az általuk
beadott pályázatok színvonala általában gyenge: mondhatnánk, hogy a táncosok nem a
szavak emberei, a kollégium mégis elvárja, hogy írott formájukban is minőségi
pályázatok érkezzenek be. Továbbá ezért tartalmazza a pályázati kiírás, hogy részletes
szakmai beszámolót kérünk.
Tapasztalataink
vegyesek – bizonyos pályázók
megértették ezt, és semmilyen gondot nem jelent számukra egy formailag és tartalmilag
színvonalas pályázat benyújtása, más pályázók – neves együttesekről is szó van –
viszont nem képesek ezt maradéktalanul teljesíteni.
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések?
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?
A pályázatok eredményessége „célkitűzés-megvalósulás” vonatkozásában nagyrészt
megvalósul, kisebb részt nem. Ennek nyilván rengeteg összetevője van: reális volt-e az
eredeti célkitűzés, mennyi pénzt kapott tőlünk, voltak-e más források – mely lehet
intézményi támogatás, jegybevétel, szponzoráció, egyéb pályázata, vagy akár a
működési költség egy részének felhasználása adott produkcióhoz. De összességében a
pályázatok döntő része megvalósul – még akkor is, ha nem az eredetileg elképzelt
formában.
A pályázóknak ha nem is a teljes, de nagy része egyéb állami forrásokhoz is hozzájuthat
– az ilyen összegek viszont nagy szórást mutatnak, a nagyobb együttesek, vagy
turisztikai jelentőségű rendezvények érdekérvényesítő képessége nyilvánvalóan itt is
erősebb, azonban ez nem mindig a valódi értékről szól.
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon?
Véleményem szerint működik a jelenlegi gyakorlat, de ha az olvasók szempontjából
nézem, talán lehet jelentősége, ha vegyes profilú lapok fennmaradását (úgy értem a
vegyes profil fennmaradását az Ellenfény és Színház c. lapok esetébe) azon módon is
segítjük, hogy a 2008-ig tartó gyakorlat szerint külön-külön is pályázhatnak a
szakkollégiumoknál.
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4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete?
Igen. Nehéz lenne tagadni, hogy jelentősebb, hírnévvel rendelkező alkotók és
együttesek, rendezvények esetében végső soron az egész életmű „pályázik”, illetve a
rendezvények esetében a tradíció is nyom a latba. És ha adott pályázat gyengébb is,
vagy ha adott művész éppen alkotói válságban van, az aktuális pályázat „fedezete” az
eddig elért eredmények. Legalábbis egy ideig. Negatív diszkrimináció viszont nincs,
vagyis ha a pályázóval kapcsolatban korábban negatív tapasztalata volt a kollégiumnak
(szakmai, formai kérdésekben), akkor azt felülírja, ha az adott pályázat színvonalas.
4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének
nehézségeit illetően?
Úgy tűnik, hogy ezzel nincs probléma. Nagyon kevés az a pályázó, akinek gondot okoz
a kitöltése. Ami 2010-ben újdonság volt és egyértelműen gondot okozott a pályázóknak
az a költségvetés visszatervezése volt.
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság
stratégiájával kapcsolatban?
A Bizottság által megfogalmazott egyik alappillér, az alkotás – terjesztés – megőrzés,
mint elsődleges szempont teljes mértékben fedi a kollégium eddigi pályáztatási
gyakorlatát. A másik alappillér, a piramiselv szintén megvalósult a pályázati kiírásaink
egészében, leghangsúlyosabban az új produkciók létrehozásának támogatásában. A
stratégia azon elemét, amely nagyobb hangsúlyt fektet a gyermekprodukciókra a
kollégium örömmel üdvözölte, és 2011. évi kiírásába beépítette.
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a
Kollégium?
A 4.6. pontban leírtak okán 2011. évi első kiírásunk tulajdonképpen a régi volt – amely
kiegészült azzal, hogy előnyt élveznek a gyermekeknek szánt, ill. fogyatékossággal élők
bevonásával létrejött produkciók.
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek,
és tett esetleg a probléma megoldásában?
Nem találkoztam kizárólag a szakterületre jellemző speciális problémával.
Kenesei Edina s.k.,
Táncművészeti Szakmai
Kollégium vezetője
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Boronkay Antal
Fodorné 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
2010. 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)
2010. 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)
2010. évi technikai halasztott döntések
2010. évi különleges felfüggesztett döntések

Ft
406 000 000
0

-82 960 000
50 000 000
373 040 000
774
306
1
46
353
19

202 750 000
130 000 000
27 600 000
360 350 000
17 510 000

25
25
378
60

43 300 000
43 300 000
403 650 000
12 690 000
517 390 000

48

412 700 000

108
461
4

930 090 000
1 373 400 000
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A kollégium beszámolója

1. Szakmai, tartalmi kérdések
A Zenei Kollégium által 2010-ben kiírt pályázatok alapvetően a korábbi évek rendszeréhez
igazodtak, ugyanakkor az év második felében kapott extra felosztható keretből (a korábban
nem nagyon favorizált) alkotói profil is komoly támogatásban részesült. A kialakult rendszer
a zenei élet gyakorlatához igazodott, vagyis továbbra is a hangversenyrendezésnek jutott a
központi szerep (terjesztés), míg a megőrzés funkció hagyományosan a lemezkiadás
támogatásában manifesztálódott.
E három fő területhez kapcsolódtak azok a pályázati tematikák, amelyek, a zenei
infrastruktúrából következően, kisebb méretű, de nem mellőzhető támogatást igényeltek
(zenei versenyek, mesterkurzusok, külföldi szereplések, zenetudományi munkák stb.).
Saját kiemelt programként a Zenei Szakmai Kollégium, meghívásos pályázat keretében, a
magyar Európai Uniós elnökséghez kapcsolódóan, támogatta az eddig valaha is legjobban
megszerkesztett, hangzó anyagokkal illusztrált Képes magyar zenetörténet című kézikönyv
angol nyelvű kiadását. Emellett, évfordulós eseményekként, az Erkel Ferenc évforduló
kiemelt rendezvényeiben és a Felemelő század zenei programjaiban vett részt a Zenei
Szakmai Kollégium, de csak mint a Hungarofest Kht. KLASSZ zenei irodájának szánt
meghívásos pályázat formális kiírója.
2. Stratégiai kérdések
A) Jelen, illetve jövő
Stratégiai tervekről beszélve a Zenei Kollégium, de bármely más kollégium is, függvénye a
többi „pénzzel támogató” intézménynek. Másképpen fogalmazva: ha egy kollégium
stratégiája nem illeszkedik az össztámogatások rendszerébe, az magában hordozza a
partikularitás és aránytalanság veszélyét. A legnagyobb problémának az tűnik, hogy nem
létezik (pedig alapvető fontosságú lenne) egy koordinációs rendszer, amely számba venne
valamennyi támogatást cím és összeg szerint, és ezeket hozzáférhetővé tenné valamennyi
érdekelt vezető számára.
Nem fordulhatna elő (csak egy példát említve a sok közül), hogy a Zenei Kollégium által
egyértelműen elutasított pályázat a miniszteri keretből mégis pénzhez jut, nem is kevéshez.
Más támogatási forrásokról nem is beszélve. Pillanatnyilag a hírek és adatok informálisan és
magáncsatornákon terjednek, tehát esetlegesek, nem teljesek, és így melegágyai a
lobbiérdekek érvényesülésének. Tudjuk, ez a probléma túlnyúlik az NKA hatáskörén, de mint
az egyik legfontosabb közszereplő, joga lenne tudnia a többi szervezet pénzosztó
tevékenységéről – már csak saját működésének hatékonysága miatt is.
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B) A 2010-es év
A pályázatok elbírálásánál sohasem merült fel főváros illetve vidék megkülönböztetése.
Mindig a pályázó és pályázata szakmai értéke döntött, területi szempontból pedig sokkal
inkább a vidék/régiók lefedettségére figyelt a kollégium. Tehát nem Budapest kontra vidék,
hanem ha vidék, lehetőleg minden régió. A határon túli pályázatok kevés száma véleményünk
szerint a kintiek információ hiányára vezethető vissza. A pályázási lehetőség „szájbarágós”
tudatosítása a határon túli kulturális szervezetekben és vállalkozásokban talán több
eredményre vezetne.
Tekintettel arra, hogy a legnagyobb hangversenyrendező szervezetet a Filharmónia budapesti
és régiós irodái jelentik, értelemszerűen ők kapják összegszerűen a legnagyobb támogatást. A
támogatás alsó határának meghatározása meglehetősen merev intézkedésnek tűnik. Számos
pályázat esetén egyenként döntjük el, érdemes-e még valamilyen alacsony összeget megítélni,
vagy ez az összeg már nem teszi lehetővé a terv érdemi megvalósítását.
Az egyedi pályázatok száma közepes volt 2010-ben, csökkentésüket a szokás szerint kiírt
pályázatokba való visszasorolással oldottuk meg. Meghívásos pályázatokat a Zenei
Kollégium nem adott ki magánszemélyeknek, csak intézményeknek, kiemelten fontos
kulturális feladatok ellátására. A jövőben is ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni.
A 2010. évi pénzkeret augusztusig kevesebb volt a tervezettnél, így nem tudtuk 100%-ig
teljesíteni tervünket, az ősszel kapott extra pénzt pedig a felhasználási direktíva szerint alkotói
támogatásra fordítottuk, illetve két meghívásos pályázatra. Jelentősebb pénzkeretünk az év
végén nem maradt.
A Zenei Kollégium talán legjellemzőbb speciális problémája a komoly és könnyű műfajok
egy kuratóriumon belüli támogatása. A könnyűzenei kurátorok nyíltan vállalt törekvése a
könnyűzene hathatósabb támogatására (ki nem mondva, de lényegileg a komolyzene
rovására) továbbra is fennáll, és nehéz meggyőzni őket a komolyzene magasabb rendű
kulturális értékeiről, következésképp támogatásának preferálásáról. Nem annyira a jazz-,
inkább a popzenei rendezvények még precízebb költség kalkulációja és elszámoltatása
valószínűleg segítene a tisztább kép megrajzolásában.
3. Működési kérdések
A Zenei Kollégium kapcsolata a Bizottsággal nem volt túl gyümölcsöző a múltban – biztosan
sokkal jobb lesz a jövőben. Más kollégiumokkal meghirdetett pályázatunk nem volt az előző
évben, de tervezünk együttműködést 2011-ben. A folyóirat-pályázatoknál azt tapasztaltuk,
hogy néhány valóban sikeres és színvonalas folyóirat ugyanúgy nagy összegekkel pályázik,
mint korábban. Érdemes lenne cégadataikat megnézni, hátha kiderülne, hogy már önállóan is
tudnának működni, és akkor több pénz maradna az új kezdeményezéseknek.
A pályázatok kiírásának időbelisége a hangversenyrendezők szempontjából fontos, ezért
2011-ben a korábbi évek gyakorlatától kissé eltérve már korábbra tettük a beadás–értékelés
dátumát, hogy már a nyári fesztiválok rendezői is tudjanak megfelelően tervezni.
Természetesen mindig akadnak olyan rendezvények, amelyek időközben szerveződtek.
Nekik, ha indokolt, visszamenőlegesen is megszavazzuk a támogatást.
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A Belső Ellenőrzési Osztállyal alapvetően jó a kapcsolatunk, a pénzügyi elszámolások egykét kivételtől eltekintve rendben zajlottak. Az úgynevezett szakmai szempontok szerepeltetése
az ellenőrzés során, főleg koncertek esetében, kissé erőltetettnek tűnik. Hogy egy művész
vagy együttes milyen diszpozícióban játszott, az még nem befolyásolja a pályázat sikerét.
Speciális problémaként merült fel a Zenei Kollégiumnál, konkrétan egy könnyűzenei kurátor
vetette fel, hogy vajon a szerződésében rögzítve volt-e, hogy ellenőrzéseket kell végeznie.
(Mert ha nem, akkor hagyják ki őt ebből.) Ezt a körülményt a jövőben tisztázni kellene.
4. Pályázati tapasztalatok
Egyértelmű tapasztalat, hogy a koncert pályázatok száma növekedett, mind a komoly, mind a
könnyűzenében. A komolyzenei hanglemez pályázatok esetében a megpályázott lemezek
vagy ritkaságok (másod-, harmadrangú szerzők művei, melyek még nem kerültek felvételre),
vagy kortárszenei felvételek. Előbbieket kevésbé, utóbbiakat inkább támogatjuk.
Könnyűzenében drasztikus az album-CD-k eladásának visszaesése, több mint fél évtizede
immár az eladott hanghordozók száma évenként 15-20%-kal csökken. A színvonalas jazz- és
popzenei felvételek kiadását továbbra is támogatjuk.
Egyéb állami források: itt lenne szükség a dolgozat elején már említett koordinációra.
A „vegyes” pályázatok sok egyeztetéssel járnak a kollégiumok részéről, mindazonáltal
kétségtelen, hogy a pályázó szempontjából indokolt és hasznos lehet. Hogy a pályázó előélete
bírálati szempont-e, arra a válasz: ha ez alatt szakmai előéletet értünk, akkor a bírálat
szempontjából nagyon is meghatározó.
A pályázati adatlapok kitöltése egyesek részére komoly szellemi megpróbáltatás, nemcsak
bonyolultsága és terminológiája miatt, hanem a megfelelő válaszok, felhasználási célok
megtalálása miatt is. Nem kevés pályázat bizonyul részlegesen vagy végérvényesen
érvénytelennek emiatt. Léteznek művészek, akik a pályázati adatlap kitöltését reménytelen
vállalkozásnak hiszik, ezért nem is pályáznak.
A Bizottság stratégiája nagyon jó célokat szolgál, kérdés, hogy a csökkentett támogatási
összegek következtében mely célok preferálódnak, s melyek kerülnek egy időre talonba.
Speciális probléma, és nem Zenei Szakmai Kollégium-specifikus, hogy az internet még nem
terjedt el eléggé, ami még mostanság is gátja lehet bizonyos pályázatok benyújtásának.
Természetesen nem az NKA-nak kell e téren visszalépni, hanem az érvényesülni akaróknak
kell a mai kor technikai követelményeinek megfelelni.
Összegezve: a magyar kulturális élet és mindennapi működés állami támogatásának a
döntéshozók részére történő koordinálását, információ áramlását tartom rendkívül fontosnak,
másfelől aktuálisan annak kidolgozását, hogy az eltervezett stratégiai célokat hogyan tudjuk
megvalósítani a csökkentett támogatási keretből.
Boronkay Antal s.k.,
a Zenei Szakmai Kollégium
vezetője
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MINISZTERI IDEIGLENES KOLLÉGIUM
Vezető:
Titkár:

Dr. Péli Erzsébet
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
2010. 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)
2010. évi keretmaradvány (5-10)

Ft
19 610 000

0
24 550 000
44 160 000
17
17

44 160 000

17

44 160 000

17

44 160 000
0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1-1.2. 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 hozhatott döntést. Az egyedi támogatási kérelmek tárgya
igen széleskörű és egyedi, így a pályázati lehetőségek kiterjesztése a MIK
vonatkozásában továbbra sem releváns. 2010-ben a beérkezett pályázatok közül
valamennyi pályázat támogatásban részesült.
1.3-1.4. Az 1.1-1.2. pontban említett indok alapján a MIK-nek nem feladata és nem célja
saját kiemelt programok meghatározása.
1.5.

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 rövid vagy hosszú
távú stratégia-alkotásra 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. Az NKA és más szervezetek között létrejött megállapodások kérdése a MIK
szempontjából nem releváns.
2.3. A kollégium általában ismeri, és figyelembe veszi az ilyen pályázatokat.
2.4. Az 1.1-1.2. pontban említett indok alapján a MIK által bírált pályázatok esetében
valamennyi támogatás Budapest területéhez kötődik, a további kérdések a fentiek miatt
a MIK esetében nem relevánsak.
2.5. A MIK által elbírált pályázatok 27%-ban gyermekprogramok támogatásához
kapcsolódnak. A MIK létrehozásának indokai és működése okán nem tartjuk
célszerűnek a rögzített gyerektámogatás rendszerének kialakítását.
2.6. A legalacsonyabb megítélt támogatás összege: 100.000 Ft, a legmagasabb megítélt
támogatás összege: 20.000.000 Ft volt 2010-ben. A támogatás megítélésekor a MIK
figyelembe veszi a pályázó rászorultságát. A MIK sajátságos jellegénél fogva nem tartja
célszerűnek alsó támogatási határ megszabását.
2.7-2.8. Az 1.1-1.2. pontban említett indok alapján a MIK által bírált pályázatok mindegyike
egyedi jellegű.
2.9. Az NKA MIK részére a 2010-es pénzügyi évben 44.160.000 Ft keretösszeg állt
rendelkezésre, a felhasználás során nem keletkezett maradvány.
2.10. Szakterületre jellemző, speciális problémával a MIK nem szembesült.
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3. Működési kérdések
3.1. 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 más szakkollégiumokkal, mind az NKA Igazgatóságával.
3.3. Nem került sor közös bírálatra.
3.4. A MIK feladatkörébe kiemelten nem tartozik folyóirat-támogatás.
3.5. A pályázati naptár a MIK szempontjából irreleváns.
3.6. A MIK-nek alapítása óta nincs tapasztalata az NKA Igazgatóságának Belsőellenőrzési
Osztályával.
3.7. Szakterületre jellemző, speciális problémával a MIK nem szembesült.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. 2009-hez képest a pályázatok száma csökkent a pályázók felkészültségének
változatlansága mellett. A MIK vonatkozásában az ad hoc jelleg miatt nem releváns az
egyes részterületek egymáshoz viszonyított aránya.
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.
4.6-4.7. A kérdés a MIK szempontjából irreleváns.
4.8. Szakterületre jellemző, speciális problémával a MIK nem szembesült.

Dr. Péli Erzsébet s.k.,
a Miniszteri Ideiglenes
Kollégium vezetője
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III. A 2010. ÉVI MINISZTERI KERET
FELHASZNÁLÁSA
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MINISZTERI KERET ÖSSZESEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

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
2010. 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
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettségvállalásai összesen
Támogatott pályázatok mindösszesen
Ebből: Miniszteri – egyéb
Miniszteri – központi intézmények
Miniszteri Ideiglenes Kollégium
Pályázati szoftverben kimutatott 2010. évi keretmaradvány
összesen:
2010.12.31-ig pályázati szoftverben nem rögzített
kötelezettségvállalások összege:
2010. évi miniszteri keret tényleges maradványa

Ft
2.145.000.000
417.590.492
-42.600.000
305.790.000
2.825.780.492

2.392 930.811
0
0
2.392.930.811
0

124.800.000
35.000.000
159.800.000
2.552.730.811
2.384.468.811
124.102.000
44.160.000
432.849.681
427.020.000
5.829.681
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Az NKA miniszteri keret felhasználásának 2010. évi beszámolója
A 2010-es év első felében a miniszteri keret felhasználásáról részben Hiller István miniszter
úr, részben az ő összeférhetetlensége miatt a Miniszteri Ideiglenes Kollégium döntött, illetve a
második félévbe Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr. A miniszteri keret
felhasználását illetően az elmúlt évre vonatkozólag nem talált koncepciót vagy tervet, ezért
erről nem tud nyilatkozni, ám az évek során kialakult szokások az alábbiak szerint alakultak a
pályázók részéről:
 a szakmai kollégiumok által nem támogatott programokkal pályáznak
 kiegészítő támogatásért, vagy a megkezdett munkák befejezéséhez szükséges
támogatásért pályáznak
 kisebb vagy nagyobb rendezvények támogatásáért pályáznak a miniszteri kerethez.
A miniszteri kerethez benyújtott egyedi kérelmek nem teljes és végleges pályázati formában
érkeznek miniszter úrhoz, ezért részben a Miniszter úr, részben az Igazgatóság javaslatára
jelentős átalakítás volt a keret felhasználási rendszerében:
 Miniszter úr bizonyos időközönként döntési értekezleten határoz az összegyűjtött
egyedi kérelmek támogatása felől, amelyen a kulturális tárca államtitkára és
kabinetfőnöke is részt vesz
 az Igazgatóság kezdeményezésére és az Állami Számvevőszék vizsgálatának
tapasztalataira támaszkodva összeállítottak egy egyszerűsített adatlapot a pályázók
részére, amely egyrészt segíti Miniszter úr döntését, másrészt megkönnyíti az
Igazgatóság feladatát a pályázat lebonyolításban.
Az elmúlt időszakban problémaként érzékelte:
 a szerződéskötés lassúságát
 a többlet adminisztrációt
 a pályázati adatlap és az egyéb pályázati dokumentációk benyújtásának nehézségei
miatt a módosítási kérelmek nagy arányát az adatok szabályszerű korrigálása
érdekében.

Dr. Révész Mária s.k.,
politikai főtanácsadó
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IV. AZ NKA IGAZGATÓSÁGÁNAK 2010. ÉVI
BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

210 / 289

ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ
2010-ben az Igazgatóság alapfeladatát, az Alap kezelésével összefüggő feladatait és a
pályáztatási tevékenység lebonyolítását folyamatosan ellátta.
Bár a külső körülmények továbbra sem javultak, gyakorlatilag fennakadás nélkül folyt a
munka.
A jogszabályi környezet egyes előírásai – az elmúlt évekhez hasonlóan – továbbra is
nehezítették munkánkat.
Ezek közül is kiemelendő az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.), melynek egyes szabályaira vonatkozó észrevételeket
a részletes beszámoló több fejezete is érinti, most csak azt kell leszögeznünk, hogy a
kulturális terület sajátosságai, valamint az abban résztvevő egyes szervezetek mérete,
magánszemélyek esetén a megvalósítani tervezett programok és a megpályázott állami
pénzeszközök nagysága miatt több rendelkezés életszerűtlen és zavarokat okoz. Példaként
álljon itt, hogy amennyiben valaki egy koncertre Párizsba repül, és ehhez támogatást igényel
és kap, akkor miért van szükség az inkasszálásra vonatkozó banki felhatalmazó levél
meglétének előírására?
A kormányrendelet 121. § (4) bekezdésének e területen való tarthatatlanságára több
alkalommal felhívtuk a figyelmet, minden esetben megoldási javaslatot is téve, a 2011-ben
történt módosítás pedig csak részleges eredményt hozott. A 2010. év azonban a kifogásolt
szabály alkalmazási kötelezettségének jegyében telt.
Nagyfokú pazarlásnak ítéljük a Kormányrendelet 130.§ (2) bekezdésének differenciálatlan
végrehajtását, miszerint minden, a pályáztatással összefüggő levelezést hivatalos
küldeményként kell lebonyolítani. Ez többletkiadást jelentett az NKA Igazgatóságának. Míg
2009-ben 4,9 M Ft, addig 2010-ben az új szabály alkalmazása következtében 10,1 M Ft-ot tett
ki a postaköltség. Erre vonatkozóan is javasoltuk, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően
csak azokban az esetekben kelljen ezt az értesítési formát alkalmazni, amennyiben annak a
későbbiekben jogi jelentősége lehet. Több alkalommal kezdeményeztük a rendeletnek az
NKA működéséhez jobban igazodó módosítását, gyakorlatilag sikertelenül.
Kiemelt eseménynek számított az Igazgatóság életében is a kormányváltáshoz kapcsolódó
többletfeladatok pontos ellátása. Az ezzel kapcsolatban előírt adatszolgáltatási
követelményeknek minden esetben határidőre, pontosan eleget tettünk.
Az NKA Bizottsága élén történt személyi változás Igazgatóságot érintő lebonyolításának
zökkenő mentességét is biztosítottuk.
Érzékenyen érintette az Igazgatóságot az év közepén előírt zárolás végrehajtása is, hiszen a
zárolásra megjelölt 2.000 millió forint az Alap éves költségvetésének majdnem egyötöde volt.
Egy alapvetően forráshiányos területen – a kulturális ágazat ilyen – ez komoly gondokat
jelent.
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A pályázatok nagy száma, döntésre történő előkészítése, illetőleg a döntések végrehajtása
elképzelhetetlen informatikai támogatottság nélkül. Az Igazgatóságon található különböző
korú és minőségű szoftverek egységesítése lassan megkerülhetetlen problémává válik. Ennek
megoldására folyamatosan kerestük az elmúlt esztendőben is a megoldást.
Ugyancsak meg kell említeni a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére történő
pályáztatás Igazgatóság által történő lebonyolítását, amely 2010-ben nemcsak a döntések,
szerződéskötések előkészítését és minisztériumba történő beküldését jelentette, hanem a
feladat teljes körű lebonyolítását, ami a szerződéskötéseken túl, támogatások teljes körű
pénzügyi-számviteli feladatainak ellátását is jelenti. Bár az erre vonatkozó tárgyalások évek
óta változó intenzitással folytak a minisztérium és az Igazgatóság között az együttműködési
megállapodás megkötésére csak 2010. nyár végén (augusztus 6-án) került sor. Problémát
jelent, hogy a megállapodás alapjául szolgáló szerződés évente megújításra kerül, ami így
bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot eredményez. Ugyanakkor – bár a feladat ellátásához
szükséges létszámot nem kaptuk meg – a jelentős többletmunkát az Igazgatóság munkatársai
erejük megfeszítésével, de ellátták.

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI PÉNZÜGYI ADATAI
Bevételek
Eredeti terv

Bevételi jogcímek

Mód. Terv

Tényleges

Bevétel (millió Ft)

1. Adó jellegű bevételek (játékadó)
2. Kulturális járulék bevétel
3. Támogatás értékű bevétek
4. Egyéb nem adó jellegű bevétel
5. Előző évi előirányzat maradvány

10.000,0

Összesen:

115,0

10.000,0
1.304,0
212,5
176,5

9.290,7
2.052,7
212,5
182,7

10.115,0

11.693,0

11.738,6

Az NKA finanszírozási rendszerére 2010-ben is az elkülönített állami pénzalapokra érvényes
szabályozás vonatkozott.
Játékadó bevétel
2010. január 1-jétől a Nemzeti Kulturális Alap fő bevételi forrása – törvényi változás miatt –
az ötös lottó szerencsejáték játékadójának a 90%-a. A jogszabályi változások ezzel
párhuzamosan a vállalkozások adó és adminisztrációs kötelezettségeinek csökkentése
jegyében a kulturális járulékot, mint adónemet 2009. december 31-i hatállyal megszüntették.
Az Alap meghatározó bevétele az ötös lottó játékadójának 90%-a, ténylegesen befolyt összeg
(9.290,7 millió Ft) 7,1%-kal kevesebb, mint a költségvetésben tervezett 10.000,0 millió Ft. Az
eltérés egyik oka, hogy az Alap szempontjából a játékadó bevétel új bevételi forma volt, így
nem állt rendelkezésre bázisidőszak, amelynek adatai alapján pontosabban lehetett volna
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tervezni. A játékadó 2010. január hónaptól volt esedékes, így csak 11 havi járulékkal lehetett
számítani. A játékadó bevétel alakulását negatív irányban befolyásolta a gazdaságnak az
általánosan rossz állapota. A háztartások egyre kevesebb pénzzel rendelkeznek, ezért egyre
kevesebb, amit szerencsejátékra, szórakozásra fordíthatnak. 2010-ben a játékadó bevétele az
Alap összes bevételének 79,1%-a.
Kulturális járulék bevétel
A 2009. évi LXXVII., A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvény 202.§-a
eltörölte a kulturális járulékot 2010. január 1-jei hatállyal, ami azt jelenti hogy 2010. évben az
adózók számára már nem keletkezett újabb járulékfizetési kötelezettség. Ez volt az oka annak,
hogy 2010-re nem terveztünk kulturális járulékot az eredeti költségvetésünkben a bevételeken
belül. A havi bevallók számára a 2009. december havi kulturális járulék befizetési
kötelezettség 2010. január 20-án, az éves adóbevallók számára a befizetési kötelezettség
2010. február hónapban még esedékes volt, így az Alap 2010-ben még kapott kulturális
járulék bevételt, de 2010-ben az összeg értelemszerűen jelentős mértékben lecsökkent az
előző évihez képest.
(2009-ben a pénzforgalmi összes bevételnek 78,0%-a kulturális járulékból származott 2010ben ez 17,5%-ra csökkent.)
A járulékbevétel csökkenő tendenciát mutatott, már 2009-ben is, aminek az oka a gazdaság
teljesítőképességének csökkenése volt, valamint az a körülmény, hogy az adózók a kulturális
járulék megszüntetéséről már 2009. július 8-án értesülhettek, és ez visszafogta az adózói
kedvet.
Az Alapnak 2010. évben is – az előző évekhez hasonlóan éves – negyedéves finanszírozási
tervet kellett készítenie havi bontásban. A finanszírozási terv bevételi oldalának összeállítása
a játékadó bevétel összegének havonta változó mértékű alakulása miatt gondot okoz.
Támogatásértékű bevételek:
Az Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás alapján a 2010. évben
megrendezésre kerülő kiemelt, kulturális turisztikai programok/rendezvények támogatására,
valamint azok monitorozására az ÖM 2009. évben 100-, 2010. évben pedig 200 millió Ft-ot
utalt át az Alap számlájára, így az NKA saját forrásával együtt összesen 600 millió Ft-os keret
állt a támogatást megítélő kollégium rendelkezésére.
A nevezési díjbevétel (12,5 millió Ft) a kollégiumok által a pályázati felhívásban előírt
befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik. Nevezési díjból a Színházi Szakmai Kollégium
(1,5 millió Ft) és a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma (11,0 millió Ft) növelhette
tárgyévi pályáztatási keretét.
Egyéb (nem adójellegű) bevételek:
A 2009-ben valamint 2010-ben megítélt visszatérítendő támogatásokból 2010-ben 33 millió
Ft visszafizetésére került sor.
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A pályázati támogatások visszafizetéséből a ténylegesen befolyt bevétel 145,1 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 4,6 millió Ft volt.
A zárolás
A Kormány 1132/2010. (VI. 18) Korm. határozatában döntést hozott a 2010. évi
költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról, amely kiterjedt az Nemzeti Kulturális Alapra
is.
A Korm. határozat 6. pontja rendelkezik az elkülönített állami pénzalapokról, így a Kormány
az NKA-tól zárolt nevesítve 2.000 millió forintot. A zárolás végrehajtási határideje 2010.
június 30-a volt. A zárolt 2.000 millió forint előirányzatot a Magyar Államkincstár
visszavezette a Nemzeti Kulturális Alap előirányzat-felhasználási keretszámlájára 2010.
december 31-én.
Bevételi többlet
A jogszabályi előírások alapján, év végén a bevételi előirányzatot a tényleges teljesítésnek
megfelelően kell rendezni. A kulturális járulék előirányzatot 10 millió Ft-tal, az egyéb nem
adójellegű bevételek előirányzatát 61,5 millió Ft-tal növeltük december 28-án, az addig
befolyt és a kincstári zárás időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján. A zárás
utáni banki napok pénzforgalmáról azonban már nem állt módunkban az előirányzatmódosítást a kincstárnak megküldeni, emiatt összességében 45,6 millió Ft bevételi
többletünk keletkezett.
A bevételi többlet részletezése:
o a játékadó tervezettől való 709,3 millió Ft (6,0%) lemaradását ellensúlyozta a
kulturális járulékbevétel 748,7 millió Ft többlete (a módosított előirányzat
6,4%-a) (egyenleg 39,4 millió Ft többlet)
o a december utolsó hetében jóváírt 6,2 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

Módos. terv

kiadás (millió Ft)
9.208,0
10.656,0
907,0
1.037,0
0,0
120,0
900,0
910,0
0,0
0,0
7,0
7,0
10.115,0
11.693,0

Tényleges
7.779,3
929,8
14,0
910,0
0,0
5,8
8.709,1
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* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2010. évben kiutalt
összeget jelenti, nem egyenlő a kollégiumok által 2010-ben megítélt támogatások összegével.

Az NKA a 2010. évi bevételének mindössze 7,9% - át fordította működési kiadásokra, amely
tartalmazta (az Alap pénzeszközeit kezelő, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a
Bizottság és a Szakmai kollégiumok működésének kiadásait – beleértve a Bizottság és a
Szakmai kollégiumok vezetőinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is, a külső
forrásokból fedezett pályáztatás többletköltségeit, valamint az NKA számlájának vezetésével
kapcsolatos bankköltséget is.
Működési költségként számoltunk el az NKA kommunikációjára 14 millió Ft-ot, és a
Műemléki Szakmai Kollégium szakértői szerződése fedezetére 10 millió Ft-ot.
A 11.738,6 millió Ft bevétel 66,3%-a (7.779,3 millió Ft), a pályázatok támogatásának
finanszírozására szolgált.
A tárgyévi bevétel 25,8%-a (3.029,5 millió Ft) nem került kifizetésre. A 2.000 millió Ft-os
zárolás csak december 31-én szűnt meg, így erre az összegre év közben nem volt
kötelezettségvállalási lehetőség. Az év közben befolyt többletbevétel előirányzatával – a
megfontolt gazdálkodásnak megfelelően – csak szeptember hónapban növeltük meg a
kollégiumi kereteket. A megemelt kollégiumi keretekből kötelezettségvállalásra igen, de a
pályáztatási folyamat hosszú kifutási ideje miatt, szerződéskötésre és kifizetésre már nem
került sor. Az NKA törvényének (2010. december 25-ei hatállyal) érvénybe lépő módosítása
alapján, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a tárgyévi bevétel teljesülése
előtt igénybe vehető a kötelezettségvállalás erejéig.
Az NKA bankszámlája 2010. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet
terhelő kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:
NKA bankszámlájának

2010. 01. 01-jei nyitó egyenlege:
2010. évi bevételek

2.322,4 millió Ft
+ 11.738,6 millió Ft

2009. évi függő bevételek rendezése:

3,2 millió Ft

2010. évi pénzforgalmi kiadások

- 8.709,1 millió Ft

2009. évi függő kiadások rendezése

+

2010. 12. 31-ei záró egyenlege:

0,0 millió Ft
5.348,7 millió Ft

Az Alap 2010. december 31-ei záró egyenlege 3.026,3 millió Ft-tal volt több, mint a 2009. évi
záró egyenleg. Ennek két oka volt. Egyrészről a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása
miatt év közben 2.000 millió Ft az Alap tekintetében zárolásra került, valamint
egyenlegtartási kötelezettséget írtak elő az Alap számára szintén az egyensúlyi helyzet
megtartása érdekében.
A pályázati támogatások összegét a költségvetésben és a beszámolóban, az NKA-ról szóló
törvény 7. §-ában felsorolt törvényi célok szerint is be kell mutatni.
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A kiutalt pályázati támogatások törvényi célok szerinti megoszlását a következő felsorolás
tartalmazza:
Felhasználási cél megnevezése
- Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának,
megőrzésének, terjesztésének támogatása
- Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint
azokon való részvétel támogatása
- Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való
részvétel támogatása
- Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális
kezdeményezések támogatása
- Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
- Épített örökség, építőművészet támogatása
- Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
- Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
- Nemzetközi tagdíjak

2009. év

2010.év

3.088,6 m Ft 2.632,6 m Ft
2.496,8 m Ft 2.003,0 m Ft
1.849,8 m Ft 1.958,1 m Ft
231,3 m Ft

199,5 m Ft

22,0 m Ft
260,3 m Ft

15,4 m Ft
306,5 m Ft

763,0 m Ft

660,3 m Ft

1,5 m Ft
1,9 m Ft

0,0 m Ft
3,9 m Ft

A 2010-ben kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakfeladatonkénti
részletezése:




















Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki lapkiadás
Filmgyártás
Film, videó, tv- műsor terjesztése
Határon túli magyar kultúra
Kőszínházak tevékenység
Zeneművészeti tevékenység
Táncművészeti tevékenység
Cirkuszművészet
Alkotóművészeti tevékenységek
Könyvtári állomány gyarapítása
Könyvtári állomány védelme
Könyvtári szolgáltatások
Levéltári állomány gyarapítása
Levéltári szolgáltatás
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi emlékhely, építmény
Közművelődési feladatok

239,6 millió Ft
840,5 millió Ft
138,6 millió Ft
494,8 millió Ft
167,6 millió Ft
284,1 millió Ft
884,7 millió Ft
236,5 millió Ft
5,3 millió Ft
980,0 millió Ft
97,4 millió Ft
31,1 millió Ft
226,6 millió Ft
10,4 millió Ft
140,9 millió Ft
228,6 millió Ft
354,6 millió Ft
430,1 millió Ft
1.987,9 millió Ft
Összesen:

7.779,3 millió Ft
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A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadásból
2009. évi teljesítés levezetése
Kedvezményezettek köre
- központi költségvetési intézmények
- alapítvány
- gazdasági társaság
- önkormányzat/vagy intézménye
- magánszemély
- egyéb:
= egyesület és egyesülés
= egyház és intézményei
= külföld
= egyéb nonprofit szervezet
- Magyar Államkincstár tranzakciós díj
Összes kifizetés

Kiadás

Működésre

2.023,4
1.182,6
1.552,2
969,3
262,5
2.713,3

924,0

5,8
8.709,1

5,8
929,8

Meghatározott
feladatra
1.099,4
1.182,6
1.552,2
969,3
262,5
2.713,3
760,0
225,1
167,9
1.560,3
7.779,3

Megítélt pályázati támogatások megoszlása a támogatási összeg nagysága szerint:
Intervallum
Ft
tól

-

ig

0 499.999
500.000 999.999
1.000.000 - 4.999.999
rész-összesen:
5.000.000 - 9.999.999
10.000.000 - 14.999.999
15.000.000 - 19.999.999
20.000.000 - 24.999.999
25.000.000 - 29.999.999
30.000.000 - 49.999.999
50.000.000 fölött
Összesen:

2009. évben
2010. évben
támogatott pályázatok
támogatott pályázatok
Mennyiség
Összeg
Mennyiség
Összeg
db
%
Ft
db
%
Ft
2 324
39,3
645 295 179 2232
43,1
608 729 848
1 711
29,0 1 094 259 199 1424
27,5
924 405 037
1 554
26,3 2 868 120 165 1198
23,2 2 253 122 346
5 589
94,6 4 607 674 543 4 854
93,7 3 786 257 231
165
2,8
997 127 300
177
3,4 1 129 002 416
85
1,4
967 010 000
60
1,2
674 362 240
12
0,2
190 730 001
23
0,5
371 000 000
26
0,5
529 579 550
35
0,7
728 778 750
3
0,1
82 000 000
7
0,1
182 000 000
12
0,2
392 000 000
12
0,2
460 200 000
14
0,2 1 056 500 000
8
0,1
930 000 000
5 906 100,0 8 822 621 394 5 176
100,0 8 261 600 637

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

217 / 289

A támogatott pályázatok db száma 2010-ben 12,36%-kal volt kevesebb, mint az ezt megelőző
évben. A pályázati támogatásra fordított összeg 6,4%-kal volt kevesebb, mint
bázisidőszakban. E két összefüggésből is kitűnik, hogy egy pályázatra magasabb összegű
támogatás került folyósításra. Az átlagos pályázati támogatás 2009. évben 1.493.840 Ft volt,
2010. évben 1.596.136 Ft-ra emelkedett. Ez az emelkedés közel 7 %-os volt.
2010. évben az összesen darabszám jelentősen (12,4%-kal) csökkent, a támogatott pályázatok
megoszlásában ez lényeges változást nem hozott. A csökkenés, az egyedileg 5 millió Ft alatti
támogatások darabszámánál volt jelentősebb, összesen 735 db (13,2%).
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 57. §-ának (3) bekezdése alapján a
Nemzeti Kulturális Alap beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. A megbízási
szerződés a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (cégjegyzékszám: cg. 01-09-364944, székhely:
1148 Budapest, Fogarasi Út 58) került megkötésre. A megbízott részéről a könyvvizsgálói
feladatokat dr. Szebellédi István természetes személy, kamarai tag okleveles könyvvizsgáló
látja el. A megbízási díj 2.500.000 +ÁFA (kettőmillió ötszázezer forint + általános forgalmi
adó).

AZ NKA IGAZGATÓSÁGA 2010. ÉVI PÉNZÜGYI ADATAI
A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2010-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 a NEFMI (jogelődje: OKM) egyes – kulturális
célok támogatására szolgáló – fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás
feladatainak ellátása: a támogatási szerződések pályázókkal történő megkötése, és egy új — a
NEFMI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján — a támogatások teljes körű
pénzügyi számviteli feladatainak lebonyolítása is.
Az együttműködési megállapodásban nevesített fejezeti kezelésű előirányzatok teljes körű
lebonyolítása jelentős változást eredményezett az NKA Igazgatósága pénzügyi, számviteli
feladataiban, annak érdekében, hogy az együttműködési megállapodás elvárásainak meg
tudjunk felelni. Így a korábbi folyamatok újragondolását, a nyilvántartások olyan mélységű
átalakítását követelte meg, amit a pénzügyi szoftver jelentős módosításával tudtunk
megoldani.
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Kimutatás
az NKA Igazgatósága 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
adatok millió Ft-ban egy tizedessel
Eredeti
Módosított
Kiemelt előirányzat megnevezése
Teljesítés
előirányzat előirányzat
Személyi juttatás
517,0
611,5
491,6
Munkaadókat terhelő járulék
144,9
162,7
116,8
Dologi kiadások
222,9
388,1
252,9
Támogatásértékű működési kiadások
17,0
228,2
221,9
Működési célú pénzeszköz átadás
0,5
1.262,0
1.225,2
Intézményi beruházás
39,7
293,5
71,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
84,4
71,8
Felhalmozási cél pénzeszköz átadás ÁH- kívülre
1,4
1,1
Kiadások összesen:
942,0
3.031,8
2.453,2

Megnevezés
Egyéb saját bevétel
Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól
Támogatásértékű felhalmozási bevétel NKA-tól
Költségvetési támogatás
Pénzforgalom nélküli bevétel
Bevételek összesen:
Maradvány:

Eredeti
előirányzat
42,0
860,3
39,7

Létszám (fő):

942,0

99

Módosított
előirányzat
42,0
884,3
39,7
1.680,4
385,4
3.031,8

103

Teljesítés
25,8
884,3
39,7
1.680,4
385,4
3.015,6
562,5
102

Az előirányzatok módosítására az előző évi maradvány igénybevétele, a NEFMI–NKA
Igazgatósága együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a fejezeti
kezelésű pályázatok támogatási szerződéseiben foglalt feltételek szerinti támogatás
kiutalására, valamint a feladat ellátására biztosított lebonyolítási díj –, valamint a tárgyévi
többletbevételek felhasználása miatt került sor.
Többletbevételek és az állami támogatás keletkezése:
-

Az NKA kommunikációja miatt 14,0 millió forinttal, a Műemléki Szakmai Kollégium
szakértői szerződéseinek fedezetére 10,0 millió forinttal, összesen 24,0 millió forinttal
emelkedett meg az NKA-tól kapott működési támogatás.
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Az előző évről áthúzódó kiadások, valamint a jogszabályban biztosított jutalmazás
fedezetéül az Igazgatóság előző évi maradványából 385,4 millió forint
igénybevételére került sor.
A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása miatt 1 680,4 millió forint állami
támogatás került az NKA Igazgatósága költségvetésébe. Az NKA Igazgatósága
megalakulása óta nem részesült klasszikus állami támogatásban.

Az 1032/2010. (VI.18.) Kormányhatározat rendelkezései, valamint a kilátásba helyezett
befizetési kötelezettségből keletkezett tárgyévi maradvány 562,5 millió forint, amely fedezetet
nyújt a 94,1 millió forint erejéig a fejezeti kezelésű előirányzatok lebonyolításával
kapcsolatos kötelezettségekre, továbbá a 468,4 millió forint a 2010. évben vállalt, de csak
2011-ben kifizetésre kerülő dologi, személyi és beruházási jellegű kötelezettségekre, valamint
az új, egységes pályáztatási szoftver elkészítésével kapcsolatos kiadások egy részére (előzetes
számításaink szerint, mintegy 40%-ára).

1. Létszám- és bérgazdálkodás
A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2010. évi engedélyezett létszám-kerete 99
fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 94 fő, az üres álláshelyek száma
december 31-én 3 fő volt, amelyek betöltését kormányhatározat 2010. június 11-ig tiltotta.
A NEFMI–NKA Igazgatósága között létrejött megállapodás alapján, 2010-ben egyszeri
jelleggel az NKA Igazgatósága létszámát 4 fővel megemelte, ebből 3 fő a Gazdasági
Főosztály létszámát, 1 fő a FEPO létszámát növelte.
A többletfeladathoz kapcsolódó engedélyezett létszám betöltésére – az OKM írásos utasítása
és a MEH engedélye alapján – határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében 2010
júniusától, illetve júliusától 2-2 fővel került sor.
2010-ben összesen 11 munkatárssal létesítettünk és 4 munkatárssal szüntettünk meg
közalkalmazotti jogviszonyt. Az előző évekhez képest a belépők száma jelentősen
megemelkedett, ennek oka, hogy meghatározott feladat ellátására — 11 főből 8 fő —
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítettünk.
A 4 fő kilépő munkatárs közül 2 főnek járt le a határozott idejű kinevezése, 2 fő pedig
nyugdíjba vonult. A GYES-en lévő munkatársaink közül 3 munkatársunk tért vissza.
Az NKA Igazgatósága gazdasági igazgatója nyugdíjba vonulása miatt 2010. június 28-tól a
gazdasági főosztályvezető – saját feladatai mellett – mb. gazdasági igazgatóként látta el a
gazdasági igazgató feladatát. 2010. december 29-től Krucsainé Herter Anikót nevezte ki Dr.
Réthelyi Miklós Miniszter Úr az NKA Igazgatósága gazdasági igazgatójának.
A határozatlan idejű közalkalmazottak létszám csökkenése (2 fő) nyugdíjazás miatt
következett be. A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak
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(beleértve a határozott időre kinevezett munkatársainkat is) létszáma összességében 7 fővel
növekedett.
A létszámváltozások a következő területeket, szervezeti egységeket érintették:







1 fő gazdasági igazgatóval csökkent
3 fő pénzügyi-gazdasági ügyintézővel, 1 fő gazdasági osztályvezetőhelyettessel, 1 fő irattárossal nőtt, 1 fő takarítónővel csökkent a Gazdasági
műszaki osztály
1 fő gazdasági osztályvezetővel nőtt az NKA Gazdasági osztálya
2 fővel nőtt az Elszámoltatási osztály
2 fővel nőtt, majd 2 fővel csökkent az Informatikai osztály
1 fővel nőtt a FEPO
létszáma.

Az Igazgatóság 2010. december 31-ei tényleges (munkajogi) létszáma 102 fő volt, ebből 4 fő
kisgyermekük otthoni gondozása (gyes, gyed) miatt, 1 fő egyéb ok miatt fizetés nélküli
szabadságon volt.
2010-ben az NKA Igazgatóságán a munkatársak egy főre jutó átlagkeresete a 2009. évihez
viszonyítva nem változott. Figyelembe véve – a KSH hivatalos közleménye szerinti – 2010.
évi fogyasztói-árindex 4,9%-os növekedését megállapítható, hogy 2010-ben a munkatársak
bruttó keresetének reálértéke az előző évhez viszonyítva közel az infláció mértékével
arányosan csökkent.
Üres álláshelyeink betöltésénél újból és újból szembesülünk a ténnyel, hogy egyre kevésbé
vagyunk versenyképesek, annak ellenére, hogy az álláspályázatokra jelentős számú —
elsősorban munkanélküli — jelentkező van.
2. 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. A 2010. november 15-től bevezetett új KIR rendszer sem hozott kedvező
változást. A számfejtések már on-line módon történnek, az adatkapcsolat bizonytalan, az
átkonvertált adatok hiányosak, teljes körű ellenőrzést és javítást igényelnek, ami jelentős
többletfeladatot eredményezett és kihatással lesz a 2011-es évre is.
„Örökzöld” problémáink:
Rendszeresen gondok vannak a munkatársak adójóváírásának kezelésével, kis keresetű
kollégák az év végi adóelszámolás során szembesülnek vele, hogy az év közbeni helytelen
számfejtések miatt jelentős összegű adótartozásuk van (az adójóváírás arányosítását nem tudta
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni a rendszer). 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
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munkatársunk éves adóbevallásához kapott dokumentumok helytelen adatokat tartalmaznak,
az év elejei kifizetést nem a megfelelő év bevételeként mutatják ki.
A jogszabályváltozásokat a program esetenként késéssel követi, ami nagyobb odafigyelést,
több módosítást eredményez.
A havi járulék bevallásnál a visszamenőleges korrekciók, önrevíziók eltérést eredményeznek
a bevallás és a nettó finanszírozás keretében leemelt járulékok között. A korrekciókról,
önrevízióról nem rendelkezünk olyan részletes dokumentációval, ami alapján kidolgozható
lenne az eltérés oka.
Amint azt többször leírtuk, a központosított illetményszámfejtésre való áttérés ötletével, az
eredeti elképzelésekkel messzemenőkig egyet lehet érteni, azonban az újonnan bevezetett
szoftverrel sem lehet gördülékenyen és zárt módon a feladatot ellátni.
3. A pénzügyi-számviteli szoftver módosítása és ennek kihatásai
A minisztérium 2009. novemberi döntése alapján, miszerint az NKA Igazgatósága
költségvetésébe kell átkerüljön az egyes meghatározott kulturális fejezeti kezelésű
előirányzatok teljes körű lebonyolítása, a 2009. januárjától alkalmazott gazdálkodási szoftvert
(Forrás SQL) az új feltételeknek megfelelően át kellett alakítani, jelentős fejlesztést kellett
végrehajtani. Meg kellett teremteni a FEPO által alkalmazott- és a gazdálkodási szoftver
közötti adatkapcsolatot. A fejlesztés feltételeinek kidolgozása, az új szoftver tesztelése,
bevezetése többletfeladatot jelentett a Gazdasági Főosztály és az Informatikai osztály
munkatársai részére.
A program teljes körű tesztelésére és bevezetésére rövid idő állt rendelkezésre, de a döntés
után a pályázókkal való támogatási szerződéskötések, valamint a támogatás utalások éles
indulásáig minden feltétel rendelkezésre állt. Ugyanakkor a beszámoló összeállítását és az év
zárását csak a GriffSoft munkatársainak segítségével és jelentős többletmunkával tudtuk
megoldani.
A Forrás SQL programról általában megállapítható, hogy a program kezelése, a szükséges
információk kinyerése a korábbi időszakhoz képest többlet élőmunka ráfordítását igényli, de
az elmúlt két év alatt már zökkenő-mentesebb a szoftver alkalmazása.
4. Kormányváltással kapcsolatos feladatokról
A parlamenti választásokra való felkészülés időszakában az átadás-átvétel előkészítése
érdekében a fejezetünk (OKM) jelentős adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését írta elő. Az
új fejezet a korábbi adatoktól eltérő struktúrájú információkat kért be, ami szintén jelentős
többletfeladattal járt, elsősorban a gazdasági területen, de jelentős többletfeladat jelentkezett
az Igazgatóság egyéb szervezeti egységeinél is. Az adatszolgáltatásokat határidőre
teljesítettük.
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AZ NKA-RA VONATKOZÓ PÁLYÁZTATÁSI TEVÉKENYSÉG
A pályáztatás lebonyolításának személyi, jogi és technikai feltételei biztosítottak voltak.
Jelentős problémát okozott és okoz az Ámr. előírásainak alkalmazása. A Kormányrendelet
módosította az egész pályáztatási ciklus eljárását, a pályázati felhívások kötelező adataitól, a
szerződéskötésen keresztül egészen az elszámolásig.
Jelentős pluszteher volt szintén a kormányrendeletből adódóan a tértivevényes postázás
alkalmazása. Több ezer dokumentumot kellett tértivevénnyel postázni, amely mind emberi
erőforrás tekintetében, mind anyagi szempontból többlet terhet jelentett.
Lényeges átszervezések, feladat-átcsoportosítások nem voltak. A pályáztatás folyamatossága,
illetve a támogatott pályázókkal történő szerződéskötés biztosított volt. Az év közbeni
zárolás, valamint a plusz bevételek kiszámíthatatlansága nehezen tervezhetővé tette a
pályáztatási folyamatot.
2010-ben csökkent a beérkezett pályázatok száma, ezen belül a támogatott pályázatoké
nagyobb mértékben. A támogatási arány a darabszámhoz viszonyítva több mint 7%-kal esett
vissza. Az igényelt és megítélt támogatások arányában viszont javulás látszik, amint azt az 1.
sz. melléklet mutatja.
Általános megállapítások
A következő táblázat az elmúlt nyolc év összefoglaló adatait mutatja be. A táblázat
tartalmazza a miniszteri támogatásokat is.
Általános adatok
Megnevezés

2003

2004

2005

2006

2007

Beérkezett pályázat db) 12 459 14 888 12 683 11 820 10 879
Támogatott pályázat
7 213 8 133 6 483 6 301 5 766
Arányok (%) (támogatott
57,9
54,6
51,1
53,3
53,0
db-hoz viszonyítva)
Igényelt támogatás (Mrd
19,5
28,2
23,2
20,6
21,2
Ft-ban)
Támogatott pályázatok
11,9
14,9
13,9
11,7
12,9
igénye (Mrd Ft-ban)
Megítélt támogatás
7,0
8,7
8,4
7,5
7,6
összesen (Mrd Ft-ban)
Arányok (%) (megítélt
támogatás az összes
35,9
30,9
36,2
36,4
35,8
igényhez viszonyítva)

2008

2009

9 506 9 747
5 933 5 906

2010
9 673
5 176

62,4

60,6

53,5

21,4

21,1

19,3

15,7

13,6

13,1

9,6

8,8

8,2

45,0

41,7

42,9
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Pályázók száma
Évek
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Pályázók száma
(db)
4 934
6 366
5 466
4 940
4 607
4 301
4 460
4 663

A pályázók száma emelkedést mutatott 2010-ben a megelőző 3 évhez viszonyítva, de a 2004.
évi kiemelkedő szinttől még nagyon távol van. A pályázók számának emelkedését nem
követte a pályázatok számának emelkedése.
Az állandó kollégiumok pénzügyi kereteit a 3. sz. melléklet tartalmazza
Pályázati felhívások
Az NKA kollégiumai 2010-ben 87 pályázati felhívást hirdettek meg, kevesebbet, mint 2009ben (118). A meghirdetett pályázati felhívásokból 29 meghívásos pályázat volt, a 2009 évi
59-el szemben. A legtöbb pályázati felhívást az alábbi szakmai kollégiumok hirdettek meg:
Képzőművészet, Múzeum, Zene, Kiemelt Kulturális Programok.
A pályázati felhívások minden esetben a jogszabályban előírt feltételek szerint jelentek meg
az NKA portálján. Az Ámr. több új előírást is maghatározott a pályázati felhívások kötelező
tartalmára vonatkozóan. A felhívások tájékoztató részében külön kiemelésre kerültek azok a
jogszabályhelyek, amelyek a leginkább érintik a pályázókat.
Kollégiumi ülések
2010-ben 94 kollégiumi ülés volt, ebből 71 ülésen döntést is hoztak a kollégiumok. A
kollégiumi ülések megszervezése és összehangolása jelentős és bonyolult feladatot ró a
kollégiumi titkárokra és az ülést megszervezésében részvevő munkatársakra. A 2010-es év
255 munkanapból állt, így a munkanapok több mint egyharmadán kollégiumi ülés volt.
Kiemelkedően sok ülést (7) bonyolított le a Mozgókép Szakmai Kollégium.
Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása
(beérkezett pályázatok arányában)
Beérkezett pályázatok törvényi célok szerinti bemutatása
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Törvényi cél
Nemzeti és Egyetemes értékek létrehozása, megőrzése
Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények
Művészeti alkotások új irányzatai, új kezdeményezések
Kultúrateremtő, közvetítő tevékenységek
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények
Épített örökség, építőművészet
Nemzetközi tagdíjak
Tudományos kutatások
Összesen
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Beérkezett
pályázat (db)
3 112
2 561
1 672
1 179
1 005
132
9
3
9 673

Arányok
(%)
32,1
26,5
17,3
12,2
10,4
1,4
0,1
100,0

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 állandó szakmai kollégiuma által kiírt kulturális és turisztikai célokat
egyaránt támogató pályázatokat is.
Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása
(benyújtott pályázatok arányában)
Beérkezett
Szervezeti forma
pályázat
2010
(db)
3776
Nonprofit szervezetek
39,1
2384
Költségvetési szervek
24,6
2048
Magánszemély
21,2
1465
Vállalkozás
15,1
9673
Összesen
100

Arány (%)
2009

2008

39,2
29,3
14,3
17,2
100

37,2
32,3
15,3
15,2
100

A költségvetési szervek aránya csökkent, a magánszemélyeké viszont nőtt az utóbbi 3 évben.
De még így is a nonprofit szervezetek, valamint a költségvetési szervek adták a pályázók
majdnem 2/3-át.
Pályázatok részletezése a pályázatok megvalósulásának helye szerint
(benyújtott pályázatok arányában)
Megvalósulás helye
Budapest
Város
Országos
Nemzetközi, Magyarország bevonásával
Település
Nemzetközi
Megye
Régió
Kistérség
Összesen

Beérkezett
pályázat (db)
3 074
1 985
1 635
701
576
537
504
374
287
9 673

Arány
(%)
31,8
20,5
16,9
7,2
5,9
5,6
5,2
3,9
3,0
100,0
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Pályázók székhelye
Budapest
Vidék
Külföld
Összesen

Beérkezett
pályázat
(db)
4 812
4 255
606
9 673

Arány
(%)
49,6
43,9
6,5
100,0
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Támogatott
pályázat (db)
2 611
2 254
311
5 176

Arány
(%)
50,5
43,5
6,0
100,0

A két kimutatás egybevetéséből megállapítható, hogy a budapesti székhelyű pályázók 2/3-a
valósítja meg programját a fővárosban, míg az egyharmada nem, vagy nemcsak a fővárosiak
részére szólóan pályázik.
Állandó kollégiumok
Beérkezett pályázatok száma
Kollégium megnevezése
Képzőművészeti Kollégium
Közművelődési Kollégium
Ismeretterj. és Környezetkult. Kollégium
Zenei Kollégium
Szépirodalmi Kollégium
Népművészeti Kollégium
Iparművészeti Kollégium
Táncművészeti Kollégium
Mozgókép Kollégium
Múzeumi Kollégium
Fotóművészeti Kollégium
Könyvtári Kollégium
Színházi Kollégium
Levéltári Kollégium
Műemlék és Régészet
Kiemelt Programok Kollégiuma
Építőművészeti Kollégium
Összesen:

Beérkezett pályázat
(db)
1 261
992
964
774
725
724
526
436
420
399
366
353
313
256
254
247
159
9 169

Arány
(%)
13,8
10,8
10,5
8,4
7,9
7,9
5,7
4,7
4,6
4,4
4,0
3,8
3,5
2,8
2,8
2,7
1,7
100,0

2010-ben 3 kollégiumhoz (Képzőművészet, Közművelődés, Ismeretterjesztés) érkezett be a
pályázatok több, mint 1/3-a (3 217 db pályázat). 2009-ben is ehhez a három kollégiumhoz
érkezett be a legtöbb pályázat.
Támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja (beérkezett/támogatott
pályázat) a támogatott pályázatok 3 éves adatainak összevetésével:
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Beérkezett Támogatott
pályázat
pályázat
(db)
(db)
Kiemelt Kult. Progr.
247
184
Levéltár
256
186
Múzeum
399
274
Építőművészet
159
104
Könyvtár
353
227
Népművészet
724
463
Közművelődés
992
604
Műemlék Régészet
254
143
Színház
313
157
Mozgókép
420
211
Zene
774
378
Iparművészet
526
250
Táncművészet
436
201
Képzőművészet
1261
560
Ismeretterjesztés
964
393
Fotóművészet
366
132
Szépirodalom
725
206
Összesen:
9169
4673
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Támogatási arány (%)

Kollégium
megnevezése

2010

2009

2008

74,5
72,7
68,7
65,4
64,3
64,0
60,9
56,5
50,2
50,2
48,8
47,5
46,0
44,4
40,8
36,1
28,4
51,0

48,9
79,1
57,9
71,3
71,8
62,6
53,8
66,4
52,1
55,0
56,8
69,0
60,0
58,8
53,2
52,9
53,6
58,5

59,5
59,9
55,2
59,6
70,9
51,3
59,9
69,7
52,0
72,9
64,4
72,0
83,1
57,8
46,8
41,4
57,3
60,1

A beérkezett pályázatokhoz viszonyítva a támogatottak aránya – három év adatai alapján,
négy kollégium kivételével – csökkenést mutat. Ez a tendencia számon kérhetően még nincs
összhangban az NKA 2010 őszén elfogadott stratégiájával.
Igényelt összeg és megítélt támogatás aránya
Az igényelt és a megítélt támogatások közötti arányok is információt adnak a kollégiumok
eltérő támogatási gyakorlatáról. A legmagasabb igény a Kiemelt Kulturális Programok
Kollégiumhoz érkezett, ez igazodik a kollégium feladataihoz, azaz a kiemelkedő jelentőségű
programok támogatásához (2.553.302.720 Ft), amelyből 52,1% támogatást ítéltek meg. A
legkisebb igény a Levéltári kollégiumhoz érkezett (209.592.118 Ft), amelyből 66,2%
támogatást ítéltek meg.
Támogatási arányok szerinti
támogatás/megítélt támogatás)
Kollégium
megnevezése
Könyvtár
Levéltár
Kiemelt Kult.
Programok
Múzeum
Színház
Műemlék és
Régészet

sorrendet

Igényelt támogatás
(Ft)
480 838 803
209 592 118

az

alábbi

Megítélt
támogatás (Ft)
341 992 928
138 718 393

táblázat

mutatja

(igényelt

Támogatási arány (%)
2010
2009
2008
71,1
72,4
70,4
66,2
66,9
51,0

2 553 302 720

1 330 245 000

52,1

18,5

38,4

1 403 329 872
557 350 154

686 840 000
238 710 000

48,9
42,8

43,2
29,1

39,0
38,6

800 819 076

321 110 630

40,1

45,7

26,6
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Építőművészet
Iparművészet
Közművelődés
Ismeretterjesztés
Táncművészet
Fotóművészet
Zene
Népművészet
Mozgókép
Képzőművészet
Szépirodalom
Összesen:

356 157 778
690 710 530
1 155 004 395
1 219 563 597
727 537 182
479 315 381
1 555 982 036
837 556 592
1 289 791 059
1 512 121 414
925 512 618
16 754 485 325

122 182 000
213 445 006
348 348 988
323 770 561
192 397 500
125 770 000
403 650 000
206 100 000
304 021 820
342 387 000
104 180 000
5 743 869 826
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34,3
30,9
30,2
26,5
26,4
26,2
25,9
24,6
23,6
22,6
11,3
34,3

60,4
47,4
31,9
45,4
32,9
38,3
28,4
29,4
32,6
31,4
52,9
35,5

54,5
43,8
42,6
27,6
36,3
32,1
35,0
24,3
44,1
29,0
67,8
38,7

Az igényelt támogatáshoz viszonyított megítélt támogatás arányát – három év viszonylatában
– a kollégiumok esetében tovább romlónak minősíthetjük. A kollégiumok több mint fele az
egyébként is elég alacsony átlag alatt tudott támogatást nyújtani a pályázóknak. Csak 3
kollégium lépte át az 50% feletti arányt.
Az állandó kollégiumok további összefoglaló adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Ideiglenes kollégiumok
2010-ben a Miniszteri Ideiglenes Kollégiumon kívül nem volt ideiglenes kollégium az NKAn belül.
A Miniszteri Ideiglenes Kollégium tevékenységéről a miniszteri keret fejezetnél számolunk
be.
Egyedi pályázatok
Minden állandó kollégiumnak lehetősége volt a jóváhagyott éves keretük 10%-ának
mértékéig egyedi igényeket támogatni.
2010-ben 323 db egyedi támogatási igény érkezett az NKA-hoz, a 2009 évi 410-zel szemben.
Az igényelt támogatás 812.948.654 Ft volt, a 2009 évi 938.892.723 Ft igénnyel szemben. A
kollégiumok 225 egyedi pályázatot támogattak 337.323.729 Ft összeggel.
A beérkezett egyedi pályázatok aránya az összes beérkezett pályázatok 3,5%-a. Az egyedi
pályázatokra megítélt támogatás pedig az összes megítélt támogatás 5,9%-a volt. Ez az adat
jelentősen alatta maradt az engedélyezett (10 %-os) keretnek.
A legmagasabb támogatási igény a Zenei kollégiumhoz érkezett 110.233.051 Ft, amelyből
27.600.000 Ft támogatást ítéltek meg.
Legnagyobb darabszámban szintén a Zenei kollégium támogatott egyedi igényeket (46 db,
beérkezett 65 db).
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A Könyvtári és a Szépirodalmi szakmai kollégium nem támogatott egyedi igényeket. A
Könyvtári kollégiumhoz 6 db, a Szépirodalmi kollégiumhoz nem érkezett egyedi igény.
Elutasított pályázatok
A 9.169 kollégiumi pályázatból 4.001 pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 43,6%-át
jelenti. A nem támogatott pályázatok aránya jelentős mértékben nőtt (2009-ben 35,0%).
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetősége van
arra, hogy a szavazati arányokat írásban benyújtott kérelemre megismerje.
Érvénytelen pályázatok
2010-ben benyújtott 9.169 pályázatból – kollégiumi döntés alapján - 495 volt érvénytelen, ez
a pályázatok 5,4%-át jelenti. 2009-ben ez a szám 4,9% 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,
illetve, a FEPO-val szemben elszámolatlan kötelezettsége van.
Érvénytelennek minősített pályázatokról a pályázók minden esetben írásban kaptak
tájékoztatást az érvénytelenség okáról.
Technikailag halasztott döntések
Az NKA Bizottsága 2010-ben 82 pályázatról döntött. Ilyen jellegű döntésre abban az esetben
került sor, ha a kollégium tagjai - összeférhetetlenség miatt - a pályázat(ok)ról nem
dönthetnek. A 82 pályázatból 72 pályázatot (88%) támogatott a Bizottság.
Az NKA-ra vonatkozó törvény módosításával várhatóan megszűnnek, vagy legalábbis
minimális számúra csökkenhetnek azok az esetek, amelyekben a kollégiumok
összeférhetetlenség miatt határozatképtelenné válnak és így a döntést a Bizottságnak kell
meghozni.
Módosítási kérelmek
Míg 2009-ben összesen 1505 módosítási kérelem érkezett, úgy 2010-ben ez a szám: 1307.
Kollégium
/miniszter
állandó
miniszteri
Összesen

Módosítási
kérelem (db)
1 173
134
1 307

Elfogadott kérelem
(db)
1 068
122
1 190

%-os arány az összes
beérkezett kérelemhez
viszonyítva
91,0
91,0
91,0
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Kérelmek típusa
Típus
Határidő
Jogcím
Téma
Összesen:

Beérkezett
kérelem (db)
965
299
43
1 307

Elfogadott
kérelem (db)
898
253
39
1 190

Elutasított
kérelem (db)
17
30
1
48

Véleményezés
alatt (db)
18
14
2
34

A táblázatban 35 db olyan kérelem található, amely az évváltás során az Igazgatósághoz már
beérkezett (iktatott) kérelmek, de még véleményezésre ki nem adott kérelmek számából
adódik.
2010-ben összességében csökkent a módosítási kérelmek száma.
A legtöbb módosítási kérelem az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra szakmai
kollégiumhoz érkezett és ezek jelentős része határidő módosítás volt.
Miniszteri keret
A miniszteri keret sajátosságai miatt, azokról kétféle kimutatás készül.
a) A miniszteri keretből megítélt támogatások megoszlása ún. központi intézmények és egyéb
egyedi támogatások között az alábbiak szerint alakult:
Miniszteri döntés
Központi intézmények
Egyéb egyedi
Összesen

Megítélt támogatás
(db)
18
468
486

Megítélt támogatás
(Ft)
124 102 000
2 349 468 811
2 473 570 811

b) A miniszteri keret terhére a 2010. évben a következő évekre vállalt kötelezettségek
összege az alábbiak szerint alakul:
2011 évi keret terhére: 543.300.000 Ft
2012 évi keret terhére:
0 Ft
c) Miniszteri Ideiglenes Kollégium döntései 2010-ben:
A kollégium két ülést tartott 2010-ben, ahol összesen 20 egyedi igényt támogatott összesen
65.900.000 Ft összeggel. (jegyzőkönyv szerint), de a GS szerint: 44.160.000 Ft támogatási
összeg lett rögzítve a rendszerben, mivel a rendszerben tárgyév végéig 3 támogatott nem
küldte meg a rögzítendő adatokat.
GS szerint: 44.160.000 Ft támogatási összeg lett rögzítve a rendszerben.
A kollégium azokban az esetekben hozott döntést, ahol a Miniszter az átláthatósági törvény
előírása szerinti összeférhetetlenség miatt döntést nem hozhatott. A kollégium tevékenységét
a Miniszter személyében történt változásáig látta el.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

230 / 289

Esedékes nem utalható tételek listájának ügyintézése
Azokban az esetekben, amikor a szerződés szerint már esedékes lenne a támogatás utalása,
vagy annak egy része, de erre nem kerül sor a GS rendszer ún. esedékes, de nem utalható
listán jeleníti meg a pályázatot annak a nem utalhatóság okainak feltüntetésével. A lista
hetente kerül felülvizsgálatra. A felülvizsgálat folyamatos feladatot jelent a pályáztatási
osztályon is.
Több mint 250 írásbeli felszólítás és értesítő levél kiküldése történt annak érdekében, hogy a
támogatni szándékolt pályázók részére a támogatás összege folyósítható legyen!
Megszüntetett pályázatok
2010-ben összesen 161 pályázat megszüntetésére került sor. Az így felszabadított összeg
372,7 MFt újbóli felhasználását tette lehetővé.
Pályázatok megszüntetésére a támogatás visszavonásán túl több okból kerülhet sor, így a
pályázó lemondása miatt, vagy a pályázó nem teljesítette a támogatási szerződésben előírt
kötelezettségeit, vagy köztartozását nem rendezte, esetleg jogutód nélkül megszűnt, vagy
magánszemély támogatott elhalálozott. A támogatásról történő lemondás a megszüntetett
pályázatok 1/3-át jelenti, a pályázó a megszüntetett pályázatok 14%-ban nem teljesítette a
szerződésben foglaltakat.
Összefoglalás
A 2010. év a pályázatok feldolgozása a korábbi évek terheivel összevetve nem tekinthető
átlagosnak. Az Ámr. előírásai jelentősen megnövelték a feldolgozásra fordítandó időt és
figyelmet. Az alaphelyzetben is magas pályázati felhívások száma (87) és a 94 kollégiumi
ülés rendkívüli szervezési és működtetési feladatot jelentett az NKA Igazgatósága valamennyi
területén. A pályázatok feldolgozása, valamint a szerződések megkötése, a
szerződésmódosítások kezelése jelentős részben a pályáztatási osztályon jelentkező feladat
volt.
A pályázatok feldolgozására a jogszabály által engedélyezett (beérkezéstől számított)
maximális 60 napot minden esetben betartottuk, sőt a legtöbb esetben korábban döntöttek a
kollégiumok.

A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE
Az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztálya (továbbiakban: FEPO) a Gazdasági
Főosztállyal együttműködve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális területének fejezeti
kezelésű előirányzataiból, pályázati és egyedi döntés útján támogatott pályázatainak a
kezelését végzi. A NEFMI és az Igazgatóság közötti 2010. évi feladat megosztást – a
pályázatok közös lebonyolításáról – Együttműködési megállapodás szabályozza.
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A 2010. évi Együttműködési megállapodás alapján a FEPO a következő pályázatok
lebonyolítását látja el:












Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára
II. kategóriába sorolt zenekarok, énekkarok támogatása
Kiemelt művészeti célok támogatása színházak számára
VI. kategóriába tartozó (független) előadóművészeti szervezetek támogatása
Művészeti társadalmi szervezetek működési támogatása
Közkincs - Hitelprogram – I. /2005
Közkincs - Hitelprogram – IIII. /2005
Közkincs - Hitelprogram – I. / 2006
Határon túli színházi pályázat
Határon túli ösztöndíj pályázat
Felzárkóztató pályázat

További részleteket lásd 6. sz. mellékletben.
A FEPO feladatai közé tartozott 2010-ben is a NEFMI által elkészített pályázati felhívások
véleményezése, pályázati adatlap és kitöltési útmutató – NKA-minta alapján - készítése. A
korábbi évekhez képest változást jelentett, hogy a pályázati felhívások a NEFMI portálján
kívül az NKA portálján is elérhetővé váltak, sőt a pályázat beküldéséhez szükséges bővebb
információk, valamint a pályázati adatlap és szakmai betétlapok letöltésére kizárólag az NKA
portáljáról volt lehetőség. A pályázati felhívások portálon történő megjelenítése az NKA
portáljának fejlesztését is szükségessé tette.
A felhívásokra beérkezett pályázatokat a FEPO határidőre feldolgozta és intézte, hogy a
szakmai anyagok a minisztérium részére, továbbá az Értékelő Bizottsági tagok által megadott
címre és előre egyeztetett időpontban kézbesítve legyenek.
A döntés meghozatalát követően a pályázókat levélben értesítette a FEPO az eredményről. A
szerződéskötés előkészítését követően az Igazgatóság a támogatási szerződéseket megkötötte,
a támogatásokat a szerződésben rögzített időpontban folyósította. A szakmai beszámoltatás
előkészítését és pénzügyi elszámoltatást a FEPO végezte.
A többletfeladatok, valamint az új feladatok zavartalan ellátása szükségessé tették a FEPO
által használt pályázatkezelő szoftver fejlesztését ahhoz, hogy




a teljes pályáztatási folyamat zavartalanul bonyolódjon (pl. határon túli pályázatok
kezelése, külső adatszolgáltatások teljesítése),
a pénzügyi finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásához a Gazdasági Főosztály
által működtetett Forrás-SQL pénzügyi szoftverrel az adatkapcsolat létrejöjjön,
a támogatások utalása előtt a köztartozás vizsgálat a Grant-Sys és FEPO adatbázisa
között kölcsönösen biztosított legyen.

A szoftverek közötti adatkapcsolatok biztosítása céljából az osztály létszáma 1 fő pályáztatási
titkárral bővült, így 2010-ben a feladatokat a GyES-ről visszatérő kolléganővel együtt 6 fő
látta el.
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A feladatok ellátásához szükséges eszközöket és informatikai hátteret az NKA Ig. biztosította.
2010. évi pályázatok kezelése
2010. évben a minisztérium által megjelentetett 7 db pályázati felhívásra 757 db pályázat
érkezett be, amelyből 471 pályázót - ebből 100 szervezetnek a támogatást a minisztérium
folyósította - részesítettek támogatásban. Támogatásban részesült továbbá, egyedi támogatás
útján 38 társadalmi szervezet, valamint 2005-2006 évben Közkincs – Hitelprogram keretében
pályázatot benyújtott 177 szervezet. A Minisztérium 586 támogatott pályázat teljes körű
lebonyolításával bízta meg az NKA Igazgatóságot, melyre 1.564.058.600 Ft. támogatást
biztosított.
Az 586 támogatott pályázatból 2010. december 31-ig 544 pályázóval kerülhetett sor a
szerződéskötésre, melyből 2 pályázó a szerződéskötést követően a támogatásról lemondott.
Szerződéskötésre nem került sor 10 pályázóval.
Két pályázati felhívás támogatási kerete az év végéig nem érkezett meg az NKA Ig.
számlájára, így pénzügyi fedezet hiányában a szerződéskötésre 32 pályázó esetében nem
kerülhetett sor.
2009. évi pályázatok lezárása
A 2009. évben a támogatásban részesített pályázók közül (lásd 7. sz. melléklet) a feladat
megvalósítását követően 297 pályázónak állt fenn elszámolási kötelezettsége, amelyből 296
pályázó elszámolási kötelezettségének eleget tett, 1 pályázóval a szerződés közös
megegyezéssel megszüntetésre kerül, így mind a 297 pályázat lezárásra került.

AZ NKA-HOZ PÁLYÁZÓK BESZÁMOLTATÁSA ÉS PÉNZÜGYI
ELSZÁMOLTATÁSA
Az Ámr. módosítása jelentősen átalakította az elszámoltatási folyamatot is. A
kormányrendelet vonatkozó paragrafusainak végrehajtása, a 2010. január 1-je utáni
döntésekkel támogatásban részesült pályázatok elszámoltatási folyamatában jelentős
többletfeladatot eredményezett és azok végrehajtása súlyos következményekkel járt. Ezek az
alábbiakban foglalhatók össze:


a pályázatok tervezett és tényleges összköltségarányának figyelése miatt a
finanszírozási formák jelentősen megváltoztak. A vegyes és utófinanszírozásnál ún.
Utalási Elszámolási lapot kellett kiállítani. 2010. második félévben 220 db Utalási
Elszámoló lapot kellett manuálisan excel tábla alkalmazásával kitölteni. Ezek
előállítása munkaigényes, nagy a tévedési lehetőség, így többszörös ellenőrzést
követően lehetett a Gazdasági Főosztálynak átadni az utalás végrehajtása érdekében,



a tervezett és a tényleges költségarány figyelése, valamint a tényleges költségek
csökkenése miatt - úgy hogy a pályázati cél teljes mértékben szerződés szerint teljesült
- 24 pályázóval kellett 1,3 MFt támogatást visszafizettetni. A visszafizettetés
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megoszlása a finanszírozási formák szerint; előfinanszírozott 5 pályázó 440 eFt-ot, 19
pályázó vegyes és utófinanszírozott 860 eFt-ot fizetett vissza. A vegyes és
utófinanszírozott pályázatoknál visszatartott 10% fedezetből 17,1 MFt — a
jogszabályi változás eredményeként — nem kerülhetett kiutalásra. A pályázók minden
esetben kifogásolták a felszólításokat, de az NKA Igazgatóságának minden esetben a
hivatkozott jogszabály alapján el kellett utasítani azokat,


a 2010-ben döntött pályázatok szakmai és pénzügyi lezárása után, a befejezést követő
30 napon belül, 828 értesítő levelet küldött ki az Elszámoltatási Osztály a pályázatok
lezárásáról.

A szakmai beszámolók értékelése és pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai
A jogszabályi előírások lassították az elszámoltatás folyamatát, de ennek ellenére, 2010-ben
5532 db pályázatot, azok szakmai beszámolóinak és pénzügyi elszámolóinak elfogadásával
zártunk le. Ez 4,1% -kal (238 db-bal ) elmarad a 2009-ben lezárt pályázatok számától.
A szakmai és pénzügyi elszámolások 40,3%-a, azaz 2538 db pályázat továbbintézkedést
igényelt, amelyet a 1. sz. Táblázat tartalmaz. A kimutatásban nem szerepel a telefonos és
iktatott e-mailes felszólítások, intézkedések száma.
1.sz. Táblázat
Pályázat
/db/
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés

Hiánypótlásra
felszólított pályázók
Maradvány
visszafizetésre
felszólított pályázók
Támogatás
visszafizetésre
felszólított pályázók
Továbbintézkedést
igénylő pályázatok
együtt (1+2+3)
Pénzügyileg
ellenőrzött pályázatok

Megoszlás a
Továbbintézkedést
továbbintézkedések
igénylő
között /%/
pályázatok
számának
változása /%/ az
2009
2010
előző évhez
viszonyítva

2009

2010

1 916

2 249

117,4

31,5

35,7

288

235

81,6

4,7

3,7

38

54

142,11

0,6

0,9

2 242

2 538

113,2

36,8

40,3

6 084

6 307

103,7

100,0

100,0

A fenti táblázatból megállapítható, hogy átlagosan 13,2%-kal több továbbintézkedést igénylő
pályázat volt 2010-ben, mint 2009-ben.
A szakmai értékelést kollégiumonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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2010-ben 6307 db pályázat pénzügyi vizsgálata fejeződött be. 2 249 db elszámolás (1.sz.
Táblázat 1.sor) esetén további intézkedésre került sor, amely szakmai és pénzügyi hiányra
vonatkozó megoszlását a 2. sz. Táblázat tartalmazza:
2.

S.sz.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kollégium
megnevezése
2.
Mozgókép Szakmai Kollégium
Színház Szakmai Kollégium
Zeneművészeti Szakmai Kollégium
Táncművészeti Szakmai Kollégium
Képzőművészeti Szakmai
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Népművészeti Szakmai Kollégium
Közművelődési Szakmai
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Múzeumi Szakmai Kollégium
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Szakm.. Koll.
Szépirodalom Szakmai Kollégium
Műemlék- Régészeti Szakmai
Kollégium
Kiemelt Kulturális Programok
Szakmai Kollégiuma
Miniszteri
Miniszteri Ideiglenes Kollégium
Drámaírói Ideiglenes Kollégium
Bábprodukciós Ideiglenes
NKA összesen:
Megoszlási arány az összes
hiánypótlási felszólításban /%/

Pénzügyi
hiánypótló
felszólító
levelek
3.
91
157
77
232
165
43
24
146
87
9
34
94
21

Szakmai
hiánypótló
felszólító
levelek
4.
7
23
9
1
42
13
6
8
10
17
24
69
8

sz. Táblázat
Felszólító
levek
összesen
5.
98
180
86
233
207
56
30
154
97
26
58
163
29

42

4

46

104

0

104

121

5

126

65

9

74

411
32
2
3
1 960

31
3
0
0
289

442
35
2
3
2 249

87,1

12,9

100,0

A felszólítások 87,1%-a a pénzügyi, 12,9%-a a szakmai beszámolók hiányának pótlására
vonatkozott.
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A szakmai felszólítások leggyakoribb típushibái:


a szakmai beszámolókat nem írták alá,



a szerződésekben előírt beküldendő anyagokat nem mellékelték az elszámolásokhoz,



a Múzeumi Kollégium által elvárt 100 db ingyenes kiadvány megküldéséről az
igazolásokat nem csatolták,



a pályázók nem küldték meg a Színházi Kollégium bemutatókhoz adott
támogatásainál előírt szakmai elvárásokat. Így a pályázat szakmai beszámolójának
tartalmaznia kellett volna a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés
bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását, valamint a bemutató előadással
kapcsolatos dokumentumokat (min. 8 db előadásfotó, min. 1 db fotó a bemutató
közönségéről, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.) kikötött előadások száma.



a Könyvtári Kollégium kérésének megfelelően a könyvtár megújult belső tereiről és
újonnan megvásárolt berendezéseiről készült fotódokumentációit nem küldték meg,



a Levéltári Kollégium kérte igazolni a támogatott pályázóitól, hogy az előírtak szerint
a szakmai beszámolót elektronikusan közzé tették a saját honlapukon, illetve a közös
levéltári portálon,



a zenei kollégiumi pályázatoknál gyakran hiányzott a támogatási szerződésben előírt
részletes beszámoló, a pályázók csak a kiadványt küldték meg,



a miniszteri pályázatok szakmai beszámolóinak rövidsége miatt kértek részletes
beszámolót a megvalósított programokról,



több esetben a pályázók a pr-kötelezettségüknek nem tettek eleget.

A pályázók a szakmai hiányokat a felszólítást követően pótolták.
A pénzügyi elszámolások leggyakoribb típushibái:


nem közölték a támogatott téma/program tényleges megvalósításai költségét,



nem olvasható minőségben küldték az érvénytelenített és a hitelesítési záradékkal
ellátott bizonylatokat, illetve a fénymásolt bizonylatokról az teljesen hiányzott,



a Pályázati adatlapon tett nyilatkozatukkal nem megegyezően kezelték a
visszaigényelhető áfa elszámolását,



a bizonylatokon a teljesítési dátum nem felelt meg a szerződésben engedélyezett
határidőnek,



nem csak a szerződésben engedélyezett jogcímekkel számoltak el,
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a pénzügyi Elszámoló lap sorszámait nem vezették rá a mellékletként benyújtott
bizonylatokra.

A pályázók 1307 esetben éltek a módosítási kérelem benyújtásának lehetőségével. 15
esetben az elszámolási határidőt követően történt a kérelem benyújtása, így annak elbírálására
csak a késedelmi kamat megfizetését követően kerülhetett sor.
1406 pályázó nem nyújtotta be a szerződésben előírt határidőre a pályázati programról
készített elszámolást. A kötbéres felszólítások típusának alakulását a 3. sz. Táblázat
tartalmazza
3. sz. Táblázat
Sorszám

Megnevezés

db

Megjegyzés

1.

Első felszólítás

802 részben fizettek

2.

Ismételt felszólítás

183

nem fizetett tovább kellett a kötbért
számolni,

3.

Ismételt felszólítás; fizetett, nem
számolt el és újra tovább kellett a
kötbért számolni

313

fizetett, nem számolt el és újra
tovább kellett a kötbért számolni,

4.

Elszámolás érkezett

5.

7.

Elszámolt nem fizetett
Módosítást kértek az elszámolási
határidő lejárata után
Szerződésfelmondás,

8.

Kötbér törlés

6.

9.

Összesen:

kötbér aktualizálás, az elszámolás
beérkezéséig,
50 2011-ben kell érvényesíteni,
18

15 fizettek,
10 jogi intézkedés alatt,
Szerződés szegés nem volt
15
felróható
1 406

A késedelmesen benyújtott elszámolások alakulásában, illetve a szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítésében minimális javulás mutatkozott. Az előző évhez képest 107
esetben 7%-kal (2009-ben 1508 db) kevesebb kötbéres felszólítást kellett a pályázóknak
küldeni. Határidőre nem számolt el 802 pályázó, így elszámolásra felszólítást kaptak kötbér
fizetése mellett. 574 pályázónak ismételt felszólítást kellett küldeni, mert a felszólításban csak
az egyik kötelezettségüket teljesítették. 15 pályázó igazolta, hogy elszámolt, de
adminisztrációs hiba történt (más azonosító számú Elszámoló lapon küldte az elszámolást és
így az nem a megfelelő pályázathoz került, 50-en elszámoltak, de a kötbért nem fizették meg,
azt 2011-ben kell érvényesíteni. A 10 pályázó szerződésfelmondásával emelkedett a jogi
intézkedés alatt álló pályázók száma.
A döntéseket megelőző előélet vizsgálatot 9 673 db pályázatnál kellett elvégezni.
Teljesítetlen elszámolási kötelezettsége miatt 12 pályázót – egyet két kollégiumnál – kellett a
kollégiumi döntésekből kizáratni.
A KÖH Film-és Előadó-művészeti Iroda esetenként és negyedévenként levélben kérte újabb
99 szervezet regisztrációjához az NKA támogatásban részesült pályázók felülvizsgálatát. Az
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Elszámoltatási Osztály 2010-ben 1187 szervezet felülvizsgálatát végezte el és egyeztetett a
Filmirodával. A regisztrációt kérő szervezeteknek nem volt lejárt kötelezettségük az NKA-val
szemben.
Változatlan feladat volt az alkotói támogatásban részesült támogatottak számára - az előzetes
adatellenőrzést követően - az adóbevalláshoz az igazolások kiadása. 2010-ben a megvalósult
pályázati munkákra a kiadott igazolások száma 374 volt.
A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza:
A beérkezett elszámolások feldolgozása alapján az NKA által támogatott pályázatok 87,9 %-a
szakmailag és pénzügyileg is lezárásra került (12.oszlop 2. sor). A támogatott pályázatok
1,5%-kánál a pénzügyi elszámolás elfogadásra került, de a szakmai ellenőrzés 2011-ben
esedékes. (12. oszlop, 3.sor). Jogi intézkedés alatti pályázatok aránya 0,1% (12. oszlop, 4.
sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 2,6% (12. oszlop, 5. sor). A pályázok a
felszólításra nem rendezték a hiányosságukat 2010. december 31-ig, ezek aránya 1,1%
(12.oszlop, 6.sor). A támogatott pályázatok 6,8-%-ka 2011-2012-ben valósul meg, tehát
elszámolásuk később aktuális (12.oszlop, 7.sor).
A támogatott és befejezett (lezárt) pályázatok számának alakulását az 5. sz. melléklet alapján
a következő diagram szemlélteti:
A TÁMOGATOTT ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
8133

9000

Pályázatok száma: db
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INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉG
1. Rendszerek üzemeltetése
Az internet kapcsolat a 4Mbit/s sávszélességen többségében hatékonyan támogatta az
Igazgatóság munkáját. A zavartalan működés belső technikai és személyi feltételei adottak,
ilyen okból a működésben gond nem merült fel.
A szolgáltató hibájából az év végén volt többnapos leállás az internet szolgáltatásban. Ennek,
valamint a szolgáltató cég minősíthetetlen hozzáállásának következtében a probléma
megoldásához, az együttműködést a szolgáltatóval felmondtuk.
A pályáztatással kapcsolatos feladatok növekedése következtében az internetes sávszélesség
egyre szűkebbnek bizonyult, látványos lassulás következett be az adatforgalomban. A
probléma megoldására kezdeményeztük a sávszélesség 30Mbit/s-re bővítését. Az engedélyt
megkaptuk.
A szolgáltatás technikai feltételei adottak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szerverpark
elöregedése belátható időn belül komoly üzemelés-biztonsági kérdéseket is felvethet. Az év
során egy (NKAI2) szerver cseréjére került sor.
Jelenleg 10 db szerver üzemel.
A kezelt rendszerek és adatállományok biztonságának növelése érdekében az eddigi szalagos
mentési rendszerről áttértünk a merevlemezes mentő szerveres megoldásra.
Az Igazgatóság munkatársai által használt felhasználói szoftverek az év során biztosították a
zavartalan munkavégzést. Az Informatikai osztály nyolc felhasználói szoftvert üzemeltet.
2010. évben 9673 db pályázat adatrögzítésére került sor.
2. Szoftver-fejlesztések, -módosítások
Átfogó, egy teljes rendszert érintő fejlesztésre 2010-ben nem került sor.
A legnagyobb rendszermódosítás a FEPO pályázatkezelő szoftverében, valamint az
Igazgatóság pénzügyi-számviteli folyamatait támogató FORRÁS SQL szoftverben történt.
Minisztériumi döntés következtében a fejezeti kezelésű kulturális pályáztatás teljes körű
lebonyolítását átvettük, kibővített folyamatkezeléssel. Ehhez a két szoftver (FEPO
pályázatkezelő – FORRÁS pénzügyi) között az online adatkapcsolatot ki kellett fejleszteni.
Kifejlesztettük a GrantSys és a FEPO közötti online adatkapcsolatot is, az NKA pályázói,
valamint a Fejezethez pályázók köztartozás és korábbi, lejárt határidejű elszámolatlan
pályázatainak kölcsönös vizsgálata érdekében.
Bekapcsoltuk a FEPO pályázatait a MÁK OTMR rendszerének köztartozás vizsgálatába.
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Átálltunk az IMI központi munkaügyi rendszerről az online KIR-3 nevű Központosított
illetményszámfejtő rendszerre.
Kialakítottuk a Portálon és a GrantSys-ben a kollégiumi és a miniszteri pályázati adatlapokat
először januártól, majd év közben a bekövetkezett változásoknak megfelelően ismételten.
Kialakítottuk a folyóirat-betétlapok módosított változatait.
Kialakítottuk a Portálon a FEPO pályázati felhívásainak megjelentetését.
Lényeges módosítások következtek be a GrantSys pályázatkezelő szoftverben is.
A jogszabályi változásoknak megfelelően létrehoztuk a GrantSys-ben az új szerződésmintákat
(40 féle), valamint az ezekhez tarozó levélmintákat.
Kialakítottuk a szerződésekhez kapcsolódó banki felhatalmazó levelek készítésének és
kezelésének rendszerét.
Kibővítettük az Elszámoló-lap tartalmát, valamint kialakítottuk az „Utalási elszámoló-lap”
készítésének és kezelésének rendszerét.
Közbeszerzési eljárás keretében december hónapban 11 ponton módosítottuk a GrantSyst, a
második félév során felgyülemlett, és indokolt igényekkel.
3. Egyéb teendők
Folyamatosan végezzük a „Közpénzpályázat” valamint a „Közadattár” portálokra az
adatátadásokat.
Módosítottuk és aktualizáltuk az Informatikai Biztonsági szabályzatot.
Összeállítottuk a 2010. évi informatikai beruházási javaslatot.
Bonyolítottuk az informatikai hardver, szoftver és kellékanyag beszerzéseket.
Elkészítettük a Középtávú informatikai fejlesztési terv éves aktualizálását.
Összeállítottuk a selejtezendő informatikai eszközök listáját.
Elvégeztük az informatikai eszközök teljes körű éves leltározását.
Összegezve: a 2010-es év a rendszeresen elvégzendő napi feladatok mellett, meglehetősen
sok nagysúlyú, eseti feladat elvégzését is szükségessé tette.
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A 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS FOLYAMÁN LESZŰRT
TAPASZTALATOK
A 2010. évi ellenőrzési munka a jóváhagyott stratégia mentén kialakított operatív terv szerint
folyt, önálló kockázatkezelési és kontrollmodell alapján. A tervet részleteiben teljesítettük,
összességében túlteljesítettük. Jellemző volt a rendkívüli munkák sora. Erőforrásunk – az
ellenőri idő – lényegében a tervezett szerint alakult. A termelékenységi mutatót, amely az
egyes vizsgálati típusokra jutó átlagos munkaidő ráfordítást tükrözi sikerült a múlt évi szinten
tartani. A külső feltételek romlottak, a szabályozás szigorodott. Az eddigieknél feszesebb és
nagyobb összpontosítást igénylő feladatellátásra kellett berendezkedni.
Az intézményi célok elérését a kontrollrendszer támogatta. Az NKA Igazgatósága működése
és gazdálkodása részleteiben szabályozott, az ellenőrzési pontok működnek. A szabályzatok
felülvizsgálata, korszerűsítése és az ellenőrzési nyomvonalak szükség szerinti karbantartása
révén a rendszerben jelenlevő kockázatokat megszűntetni nem, de tompítani lehetett. Az
integrált kockázati mutató a működést illetően több külső hatás eredőjeként valamelyest
mégis emelkedett.
A belső ellenőrzések arányát a pályázói vizsgálatokéhoz képest alacsony szinten tartottuk, de
hangsúlyt kapott a nyomvonal karbantartás felügyelete, a kontrollok érvényesülésével
összefüggő szabályszerűségi és rendszer-ellenőrzés, s az együttműködés a
kockázatelemzésben. A pályázói helyszíni ellenőrzésre történő felkészülés kapcsán az NKA
és az NKA Igazgatósága belső folyamatainak összefüggéseire is figyelmet kellett fordítani. A
kockázatosnak talált, de azonnali intézkedéseket nem igénylő mozzanatokat az év során
folyamatosan alkalmazott „belső kockázati térképen” tartottuk nyilván. Az előfordulások
gyakoriságát – amely a vizsgált pályázatok egészére vetítve nem számottevő - összegeztük s
ennek alapján adtuk meg a helyesbítési javaslatot. Összevetettük a humánpolitikai
szabályozást és a gyakorlatot; az egyezőség megállapítása mellett – figyelemmel az
Igazgatósági stratégiára – kiegészítő javaslatokat tettünk.
A teljesítmény-ellenőrzés csoportban a 2009-ben már elért szintet megtartottuk. Ennek
megfelelően a 17 állandó szakmai kollégium létszámával megegyezően, 132 esetben
végeztünk teljesítmény-vizsgálatot.
Pénzügyi ellenőrzést 14 pályázónál végeztünk, a tervezett 6-tal szemben.
Szemléltetve, a tervteljesítés vizsgálati szegmensenként:
Megnevezés
Intézményi belső ellenőrzések téma száma
Pályázók helyszíni teljesítmény-vizsgálata; db.
Pályázók helyszíni pénzügyi vizsgálata; db.
OKM fejezeti kez. támogatás pénzügyi vizsgálata; db.
Külső vizsgálatok összesen; db.
Vizsgált támogatási összeg; millió Ft-ban
Lefedettségi mutató; helyszínen vizsgált az éves összes
támogatás aránya %-ban

2009
tény
10
133
9
2
144
697

2010
terv
10
132
6
138
1426

2010
tény
11
132
14
146
1162

8,3

16,6

14,1
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A teljesítmény-ellenőrzések során összességében megállapítottuk, hogy a pályázati cél
túlnyomó részben megvalósult. A szakmai beszámolók sokszor azért nem adtak megfelelő
képet róluk, mert a felhívás és a szerződés nem adott hozzá kellő támpontot. Több esetben a
pályázat szakmai megvalósulása példaértékű volt. Így egyes programsorozatok a nemzeti
kultúra megismerése és terjesztése, az ifjúság nevelése terén jelentős értékgyarapodást
eredményeztek. Olyan értékteremtő gyermek- és ifjúsági kiadványok jelenhettek meg,
amelyek fő hivatása a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra megteremtése és
minél szélesebb körű meghonosítása volt. A különféle jellegű sikeres pályázatok
eredményének - különösen a kisebb településeken - további kulturális hozadéka is volt.
Igazolást nyertünk arról, hogy a helyi közösségek, de akár csak egy ember értékmegmentő és
továbbörökítő kezdeményezése és sikerre vitele tartós hatású lehet. Eredményeként megáll a
közösség befelé fordulása, visszafejlődése. A vizsgálataink során többször találkoztunk újra
építkező közösségekkel és tapasztaltuk azok kisugárzó hatását a helyi élet minden szintjén.
A pénzügyi vizsgálatok elszámolási, pénzügyi, számviteli és nyilvántartási tapasztalatai
általánosak. 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.
Többször tapasztalt problémaként jelentkezett újra a nem kellően megalapozott pályázati
költségvetés, amely a támogatás felhasználásának az eredeti kalkulációhoz viszonyított
aránytalanságában mutatkozott meg. Gyakran tapasztalt jelenség volt, hogy a pályázó a
pénzügyi elszámolásban feltűntetett teljes tényleges megvalósítási költség adatot összesítő
számviteli bizonylattal (projekt szintű könyvelési kimutatás, utókalkuláció, egyéb) nem tudta
igazolni, vagy a tervezett költségvetés és a pályázók által közölt tényleges megvalósítási
költség között jelentős eltérés mutatkozott. Ebben közrejátszhatott részint a költségvetés
túltervezése, az a körülmény is, hogy a pályázó az igényelt támogatást csökkentett mértékben
kapta meg, de az is, hogy a program megvalósítása során keletkező bevételei a tervezetthez
képest eltérően alakultak.
A teljes tényleges megvalósítási költség ellenőrzésére – különös tekintettel az Ámr. pályázati
elszámolásra vonatkozó előírásaira – az elmúlt év során már kiemelt figyelmet fordítottunk.
Jóllehet, a múlt évi helyszíni vizsgálatok még olyan pályázatokra terjedtek ki, amelyekre a
rendelet hatálybalépése előtt kötöttek szerződést. A teljes tényleges megvalósítási költség
feltüntetése a pénzügyi elszámolásokban már a Rendelet megjelenése előtt is követelmény
volt. A 2009–2010 években lezárt pályázati elszámolásokban az esetleges adathiány, az
elszámoltató felszólítását váltotta ki, s ennek megfelelően pótlásra került.
Összességében az előző évhez képest a pénzügyi elszámoltatási folyamatot érintő hibák és
pontatlanságok száma csökkent. A megállapítások többségükben a rendben levőséget, a
szabályok és a szerződéses fegyelem betartását igazolták vissza.
A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatok, számlák kezelésénél előrelépést tapasztaltunk.
Hiányosság kisebb számban, de előfordult. A pályázók olyan számlákat fogadtak be,
amelyből nem állapítható meg a szolgáltatás tartalma vagy a jelölt szolgáltatás közvetlenül
nem hozható összefüggésbe a pályázati céllal és felhasználási jogcímmel. Előfordult, hogy a
számlát nem támasztotta alá árajánlat, megállapodás, vagy ezeknek tartalmi hiányosságai
voltak. A korábbiakhoz képest ritkábban fordult elő, hogy a számlák érvénytelenítését
szabálytalanul, megtévesztésre is alkalmas módon végezték.
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Az áfa kezelése összességében – kevés kivétellel – rendben lévő volt. A visszaigénylő
pozícióban lévő pályázók esetében észrevételeztük, hogy a támogatás bruttó elszámolása nem
indokolt. Visszafizettetéssel járt, amikor a pályázó az általános forgalmi adót a támogatásra
elszámolta és ugyanakkor vissza is igényelte.
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.
Súlyos megállapítás is előfordult: a pályázók a korábban másolatban beküldött bizonylatok
eredeti példányát nem tudták bemutatni. A pénzügyi-számviteli bizonylatok megőrzési
rendjéről a Számviteli törvény egyértelműen rendelkezik, a helyszíni ellenőrzések során ezt a
követelményt tarjuk szem előtt. Az eredeti bizonylatok bemutatásának elmaradása pénzügyi
hiányt jelentett, és így a támogatás visszafizettetésére javaslatot tettünk.
Az ellenőrzési javaslatok zöme a közvetlenül pályázóknak szólt. A feltárt hibák,
hiányosságok, szabálytalanságok rendezésének két útja volt. Egyszerűbb esetekben az
ellenőrzési jelentés javaslataira a vizsgált szervezet megadta az észrevételeit. Visszajelezte a
megállapítások tudomásulvételét, azokat elfogadva – szükség esetén – intézkedési tervet
készített a további, helyesbítő-megelőző lépéseikre, vagy végrehajtotta az értelemszerű
pótlásokat. Ezek elfogadásával az ellenőrzési folyamatot lezárhattuk. Igazgatói döntésreintézkedésre akkor került sor, amikor a rendezésnek súlyos pénzügyi következménye volt. A
kimutatott hiányokat – 6385 ezer forintot, amiből 761 ezer forint előző évi áthúzódás volt – a
felszólítást követően a pályázók visszafizették. Visszafizettetés jellemzően akkor történt, ha a
pályázati cél nem, vagy nem az elvárt mértékben teljesült; szabálytalan – nyilatkozattal
ellentétes – áfa-elszámolás történt; vagy a támogatás egy részét nem az engedélyezett
jogcímekre fordították.
A vizsgált tevékenységet az ellenőrzés lezárásakor minősítettük. A szakmai-pénzügyi
súlyozott átlag ötfokú skálán 4,7 volt – ez a mutató a harmadik éve változatlan, megfelelő.
Az ellenőrzések tapasztalatainak átadása – ok-elemzéssel – az illetékes vezetőknek
rendszeresen megtörtént. A javaslatokat intézkedések követték. Nagyobb részük megvalósult,
a kisebb hányad – jellegéből következően – részben teljesült, vagy előjegyzésre került, annak
érdekében, hogy a pályázóknál mérsékelhető legyen az eltérés vagy a szabálytalanság
kockázata.

IGAZGATÁSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
2010-ben ismét módosult az NKA-ra vonatkozó 1993. évi XXIII. törvény. Ennek
előkészítésében osztályunk tevékenyen részt vett. Jelentős sikerként könyvelhetjük el, hogy a
törvény 2010. decemberi – Országgyűlés általi – módosítása számos korábban létező
problémát orvosolt.
Az állami pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságára vonatkozóan 2008-ban hatályba
lépett egy törvény, amely teljes körűen szabályozza a pályázatok benyújtásával és a
döntéshozatallal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat. Ennek fényében az NKA
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törvényében meglévő ugyane tárgykörre vonatkozó korábbi rendelkezések elavulttá váltak,
számos esetben pedig a két jogszabály eltérő rendelkezései miatt zavart okoztak.
Fontos, hogy a kultúra támogatásában szerepet játszó Nemzeti Kulturális Alap forrásaihoz
bárki – megfelelő pályázat esetén – hozzájuthasson. Ennek korábban ellentmondott az, hogy a
társasház, miután jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet, és e szervezeti forma nem
szerepel a törvényben, nem igényelhetett az Alapból támogatást. Ugyanakkor az Áht.
rendelkezéseire is figyelemmel az adott felhatalmazással élve szükség volt a támogatható kör
korlátozásának feloldására.
Az Alap bevételei felhasználásának ellentmondásosságát szüntette meg az, hogy az Alap
előző évi maradványa a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető lett az előző évi
kötelezettségvállalások fedezetére.
Mindezeken túl számos további pontosítás, illetve a működés gördülékenységét biztosító
rendelkezés lépett 2010. december 25-től életbe.
A törvényhez kapcsolódó 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet módosítására is javaslatot
dolgoztunk ki, amelyet az NKA Bizottsága 2010. szeptember 6-i ülésén elfogadott. Ezt
követően a tervezetet megküldtük a NEFMI-be. Az NKA törvénye decemberi módosítása az
említett miniszteri rendelet további finomítását igényelte, amelyet a szükséges előkészítés
után a Bizottság 2011. január 14-i ülésén tárgyalt és fogadott el.
A módosítási javaslat legfontosabb elemei az állami költségvetésből nyújtott támogatásokra
vonatkozó rendelkezések között található felhatalmazó szabályra való hivatkozással
miniszteri rendeletben foglalt eltérések megállapítása volt.
Az Ámr. 112. § (5) bekezdése ugyanis rögzíti: „A támogató a támogatási döntés meghozatalát
követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási
döntésről. Az értesítésben közölni kell a támogatói okirat kiadásának tervezett időpontját,
vagy a támogatási szerződés megkötésére megfelelő – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában legfeljebb harmincnapos – határidőt kell megállapítani.”
Az ebben foglalt általában vett 30 napos határidő az NKA esetében, ahol az I. félévben
egyszerre több ezer szerződés kötése történik, nem tartható és a programok, célkitűzések
megvalósítási időpontjára figyelemmel nem is feltétlenül szükséges, így javasoltuk, hogy élve
a felhatalmazással egy végrehajtható és megvalósítható szabály kialakítása történjen meg.
Javasoltuk, hogy a Bizottság tagjainak megbízási idejét a szakmai kollégiumok tagjainak
megbízási idejéhez igazítsa a rendelet.
Tekintettel arra, hogy az NKA Igazgatósága az Alapon kívül más kulturális pályáztatás
lebonyolítását is végzi, költségvetése nem teljes mértékben az Alapból származik. Az Alap
kezelésével összefüggő költségek fedezetét az Alapból kell biztosítani, de az Igazgatóság
egyéb kulturális pályáztatásból adódó feladatai költségeinek fedezetéről a pályáztatással
megbízó szerv köteles gondoskodni. Az erre vonatkozó elképzelést is tartalmazza a javaslat.
A pályázatok beérkezési határideje helyett a pályázók részére kedvezőbb és egyszerűbb
határnapot vezet be a Javaslat a postára adás napjával.
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Javasoltuk továbbá az időközben szükségessé vált pontosítások elvégzését is.
Osztályunk részt vett az Igazgatóság által lefolytatott közbeszerzési eljárások előkészítésében
és lebonyolításában, annak jogszabályokkal való összhangja biztosítása érdekében. Ennek
keretében a bíráló bizottságban való részvétel, és a jegyzőkönyvek hitelesítése is osztályunk
munkatársa feladata volt.
A MASZRE-val való együttműködés keretét adó szerződés előkészítése és a szükséges
egyeztetések szövegjavaslatok elvégzése, illetve kidolgozása feladatunk volt.
Igen sok probléma adódott az OKM-el a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, kulturális
célú pályázatok közös lebonyolítását célzó szerződés előkészítése során. Ebben a folyamatban
a szerződésre vonatkozó tervezetek kimunkálásában, az egyeztetéseken való részvételben
osztályunk folyamatosan részt vett.
A szokásos minden évben zajló tisztújítási folyamatban a szokotthoz képest intenzívebben
vettünk részt a bizottság elnöke és titkára személyében történt változás miatt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan osztályunk számos kérdésben adott ki ebben az évben is jogi
állásfoglalást, jogértelmezést.
Feladatunkat képezte három ideiglenes kollégium megszüntetésére vonatkozó javaslat
kidolgozása is. Ezek a Miniszteri Ideiglenes Kollégium, a Nemzeti és Kisebbségi Ideiglenes
Kollégium és a Márai Testület voltak.
A 2010. évi választásokra figyelemmel az előző kormányciklus lezárásához összefoglalások,
értékelések, adatok készítésére volt szükség, amelyben részt vettünk.
Ugyancsak az osztály feladataihoz tartozott a kormányzati átadás-átvételhez kapcsolódó
NKA-t és az Igazgatóságot érintő anyagok készítésében való közreműködés.
Az Igazgatóság több alkalommal tett kísérletet az NKA működésére jelentős hatással bíró
Ámr. – az életszerűség és célszerűség alapján való – módosításának kezdeményezésére,
melynek előkészítésében osztályunk ugyancsak aktívan működött közre.
Közreműködtünk a támogatási szerződéstípusaink, pályázati adatlap, ill. kísérőlevelek
aktualizálásában, frissítésében is.
Ugyancsak folyamatosan részt vettünk az Igazgatóság belső szabályzatainak szükséges
aktualizálásaiban is.
A Márai-program előkészítése során jogi segítséget nyújtottunk az igen különböző,
diverzifikáló elképzelések elfogadható jogi keretek között tartásához.
Az NKA új arculati elemeinek kidolgozása során is számos esetben közreműködtünk.
A 2009-ről áthúzódó Igazgatóság Alapító Okiratának módosításában tevőlegesen részt
vettünk.
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Folyamatosan elláttuk a pályáztatással összefüggő TVI-feladatokat is.
A 2010-ben is meglévő Kincstárnoki rendszerből adódó többletfeladatok elvégzésénél,
elsősorban a belső mechanizmus jogi természetű elemeinek ellátása volt osztályunk feladata.
Elláttuk az ebben az évben esedékessé vált vagyonnyilatkozattal kapcsolatos teendőket.
Jogi ügyek 2010. évben
A klasszikus képviseleti jogi ügyintézést igénylő munkák körében a támogatási szerződést
megszegő pályázói magatartás miatt, illetve azzal összefüggésben 2010. évben 101 ügyben
járt el az Igazgatási Osztály.
A 2010. évben megállapított pályázói szerződésszegő magatartás miatt indított eljárások során
26 alkalommal sikerült peren kívüli eljárással az NKA követelést érvényesíteni. A 2010.
évben megindított eljárásokból 32%, azaz 12 követelés jelenleg is ügyintézés alatt áll.
A 2010. december 31. napján nyilvántartott 62 jogi ügy megoszlása az ügyintézési szakaszok
szerint: ügyvédi felszólítás ügyszak: 6; bírósági eljárás: 7; végrehajtási eljárás: 34;
felszámolási eljárás: 15.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan az osztály 2010. évben a következő feladatokat látta el:
A korábbi, valamint a tárgyévben lezárult külső és belső vizsgálatok megállapításai, javaslatai
újabb intézkedési terv készítését nem írták elő Igazgatóságunk részére. Ennek ellenére
osztályunk a vizsgálati jelentések alapján, a jelzett hiányosságok felszámolása érdekében a
beszámolási időszakban is számos, ellenőrzéshez kapcsolódó igazgatói intézkedés
előkészítésében, kidolgozásában működött közre. Ilyenek voltak pl.
 a teljesítménymutatók, szakmai beszámolási szempontok felhívásokban történő
megjelenítése témájában készített felmérések;
 bizottsági előterjesztések készítése;
 szabálytalan támogatás-felhasználás miatt pályázók részére előírt visszafizettetések.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatos, évenként ismétlődő igazgatósági feladatok – jogszabályi,
nyilvántartási, nyomon követési, beszámolási stb. kötelezettségek – teljesítése folyamatosan
megtörtént.
Az Igazgatóság az Osztály közreműködésével elkészített Munkaterv alapján dolgozott 2010.
évben is. Az ütemezett feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, regisztrálása, a heti
vezetői értekezletekre a határidős feladatok jelzése folyamatosan megtörtént.
A belső kontrollrendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos jogszabályi elvárások,
új iránymutatások megismertetését követően megkezdődött az Igazgatóság saját Belső
Kontroll Kézikönyvének elkészítése.
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Állásfoglalások kialakításához az előterjesztések, ellenőrzési, stb. jelentések előzetes
áttekintése, véleményezése, előkészítő anyagok összeállítása, jóváhagyás előtti
véleményezése, bizottsági előterjesztések készítése, illetve a bizottsági ülések határozata
alapján
szükséges
igazgatósági
feladatok
(pl.
teljesítménykövetelményekkel,
teljesítménymutatókkal, döntési, illetve beszámolási kritériumokkal kapcsolatos felmérések,
stb.) végrehajtásában történő részvétel folyamatos volt.
Nyilvánosság
Az NKA nyilvánosságot érintő működése 2010-ben is végrehajtási rendeletben foglaltak
mentén haladt és az elmúlt évek tendenciáival összevetve – és kielégítő működése miatt –
nem változott.
Az NKA-hoz forduló nagyszámú pályázók többféle módon, pontos felvilágosítást kapnak
kérdéseikre, minden témában az információk rendelkezésükre állnak. Ebben a portálunk
segítséget nyújt, valamint a kollégák nagyfokú segítőkészségére is sokat számít.
A nyilvánosság értesülhet a napilapban is megjelenő közleményeinkből a mindenkori
legfrissebb pályázati felhívások kiírásáról. A pályázatok időpontjai megjelennek
hirdetményként a pályázatok beérkezési határidejét megelőző 30. napig, és a 2010-es évben
sem változott ez a jogszabályi követelmény, és ennek a kötelezettségünknek minden esetben
eleget tettünk.
Ezeket az ún. „negyedoldalas” pályázati közleményeinket 10 alkalommal a kulturális rovat
oldalon 1/8-os oldalnagyságban jelentettük meg, és erre a célra továbbra is a legmagasabb
példányszámú, Népszabadság c. országos terjesztésű napilapot használtuk, amely megfelel az
előírásoknak. Más kiadványokban nem jelentek meg közleményeink – előző évekhez is
igazodva.
A portálunkon a pályázati naptárban előre ütemezve is látható mindenkor a pályázatok rendje.
2010-ben is a pályázati kiírások részletes ismertetése megfelelt annak az ugyancsak
jogszabályi követelménynek, miszerint a beérkezési határnapot megelőző 30. napon történjen
meg a kiírás szövegének részletes ismertetése (e rendelkezés alól csak a meghívásos
pályázatok jelentenek kivételt, ahol a közlés megjelentetésének legalább a beadást megelőző
7. napon kell megtörténnie).
A pályázatok elbírálása után, a kuratóriumi döntések nyilvános közzététele a hatályosítást
követő 10 napon belül megtörténik, publikus, és ezek a döntések portálunkon olvashatók
bárki számára. Ezt a határidőt – legtöbb esetben – igyekeztünk lerövidíteni, és már
közvetlenül a hatályosítást követő napokban (3-4 nap múltán) gondoskodtunk a kihirdetésről,
és a támogatott pályázatok listái így hamarabb olvashatók lettek a „külvilág” és a pályázóink
megelégedésére, segítségére is.
Oldalainkon az átlátható, naprakész, kötelező közlendők mellett egyéb tájékoztatásokat is
közzétettünk. Ezek között az NKA „életében” történt változásokat, híradásokat fotók
segítségével is dokumentáltuk. A médiaszereplések száma is megnövekedett, tekintettel a
választásokra, valamint a gazdasági megszorítások kérdései okán. Több kulturális eseményen
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való megjelenésről tudósítottak az Alap működéséről, és a támogatások láthatóságáról. Sajtó-,
televízió-, rádióajánlókban és hirdetésekben hangzott el az NKA által támogatott programokra
felhívás.
Elektronikus, bárki számára hozzáférhető Hírlevelünkben továbbra is havi bontásban
megtalálhatók a végrehajtott feladataink a megfelelő menüpontra kattintva.
Sajtótájékoztatók
Az Igazgatóság szervezésében – miután több szakmai kollégium részéről igény nem merült
fel –, székházunkban sajtótájékoztatót egy alkalommal tartottunk a 2010. évben.
A Fotóművészeti Szakmai Kollégium – Horányi Attila leköszönő kollégiumi vezető
elnökletével – a meghívottaknak 2010. december 6-án nyújtott tájékoztatást.
A sajtótájékoztatón a meghívóban is szereplő téma szerint, a kollégium stratégiájáról, az
elmúlt évek döntéseiről, és a jövőbeni 2011-es pályázati tervek ismertetése is elhangzott. A
nagyszámú szakmai meghívottak kérdéseire válaszolt Jankovics Marcell Elnök úr, valamint
szakmai információkat adtak a kollégium jelen lévő tagjai.
Az NKA Bizottságának újonnan kinevezett elnöke Jankovics Marcell 2010. augusztus 3-án
elnöki sajtótájékoztatón köszöntötte a meghívottakat, és a jövőbeni terveiről tájékoztatta a
média képviselőit.
Perlik Pál s.k.,
igazgató
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1. sz. melléklet

1. A PÁLYÁZATOK FŐBB ADATAI 2002-2010. ÉVEK KÖZÖTT
Pályázat
éve
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Beérkezett
db
11 245
12 459
14 888
12 683
11 820
10 879
9 506
9 580
9 673
102 733

Elbírált
pályázat
db
11 245
12 459
14 750
12 683
11 578
10 359
10 052
9 747
9 692
102 565

Támogatott
pályázat db

Igényelt támogatás
Ft

Megvalósításhoz
szükséges összeg Ft

6 605
7 213
8 133
6 483
6 301
5 766
5 933
5 906
5 176
57 516

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
19 277 216 136
190 165 597 169

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
46 631 666 450
477 124 319 120

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
13 167 064 503
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
8 261 600 637
71 543 196 045
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2. A 2010. ÉVI PÁLYÁZATOKÖSSZEFOGLALÓ 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 SzK
Szépirodalmi Szakmai
Kollégium
Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális
Programok Kollégiuma
Állandó szakmai
kollégiumok.
ebből technikai halasztott

Következő
évekre
megítélt
támogatás

Beérkezett
db

Elbírált
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Technikai
halasztott
db

Különl.
felfüggeszt
ett db

Támogat
ott db

420

420

17

192

0

0

0

211

1 289 791 059

687 782 065

304 021 820

278 071 820

25 950 000

313

313

13

142

1

0

0

157

557 350 154

348 784 504

238 710 000

193 710 000

45 000 000

774

779

42

359

0

4

0

378

1 555 982 036

915 858 914

403 650 000

360 350 000

43 300 000

436

436

8

227

0

1

0

201

727 537 182

405 154 430

192 397 500

168 597 500

23 800 000

1261

1263

75

627

1

7

0

560

1 512 121 414

695 881 303

342 387 000

281 987 000

60 400 000

526

526

34

242

0

21

0

250

690 710 530

369 085 381

213 445 006

171 945 006

41 500 000

366

369

12

225

0

8

0

132

479 315 381

210 854 113

125 770 000

104 770 000

21 000 000

724

724

82

175

4

0

0

463

837 556 592

565 151 671

206 100 000

196 100 000

10 000 000

992

992

10

378

0

0

0

604

1 155 004 395

742 121 272

348 348 988

323 348 988

25 000 000

353

353

65

61

0

4

0

227

480 838 803

371 250 992

341 992 928

319 817 777

22 175 151

256

256

12

58

0

6

0

186

209 592 118

163 067 897

138 718 393

135 548 393

3 170 000

399

399

20

105

0

4

0

274

1 403 329 872

1 063 959 355

686 840 000

686 840 000

0

159

159

10

45

0

30

0

104

356 157 778

252 290 648

122 182 000

78 182 000

44 000 000

964

964

9

562

0

0

0

393

1 222 763 597

555 061 762

323 770 561

173 770 561

150 000 000

725

660

33

421

0

0

0

206

922 312 618

187 350 570

104 180 000

104 180 000

0

254

204

23

38

0

0

0

143

800 819 076

455 751 939

321 110 630

321 110 630

0

247

371

30

157

0

0

0

184

2 553 302 720

2 655 926 876

1 330 245 000

1 330 245 000

0

9169

9188

495

4014

6

85

0

4673

16 754 485 325

10 645 333 692

5 743 869 826

5 228 574 675

515 295 151

82

85

3

10

0

0

0

72

239 929 980

198 654 490

106 891 590

81 421 590

Igényelt
támogatás Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás Ft

Tárgyévi keret
támogatás Ft
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NKA

MINISZTERI KÖZPONTI
INTÉZMÉNYEK
MINISZTERI - EGYÉB
MINISZTERI
IDEIGLENES
KOLLÉGIUM
Miniszteri
NKA összesen
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Következő
évekre
megítélt
támogatás

Beérkezett
db

Elbírált
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Technikai
halasztott
db

Különl.
felfüggeszt
ett db

Támogat
ott db

18

18

0

0

0

0

0

18

124 102 000

124 102 000

124 102 000

107 102 000

17 000 000

469

469

0

1

0

0

0

468

2 354 468 811

2 353 468 811

2 349 468 811

2 241 668 811

107 800 000

17

17

0

0

0

0

0

17

44 160 000

44 160 000

44 160 000

44 160 000

0

504

504

0

1

0

0

0

503

2 522 730 811

2 521 730 811

2 517 730 811

2 392 930 811

124 800 000

9673

9692

495

4015

6

85

0

5176

19 277 216 136

13 167 064 503

8 261 600 637

7 621 505 486

640 095 151

Igényelt
támogatás Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás Ft

Tárgyévi keret
támogatás Ft
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3. 2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KERETFELOSZTÁS

Megnevezés

Év eleji
jóváhagyott keret
Ft

Állandó szakmai kollégiumok
Mozgókép
Szinházi
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

346 000 000
258 000 000
406 000 000
197 000 000
276 000 000
228 000 000
130 000 000
208 000 000
371 000 000
957 000 000
162 000 000
635 000 000
106 000 000
264 000 000
323 000 000
358 000 000
1 160 000 000
0
6 385 000 000

Miniszteri
Nagyrendezvények
Központi Intézmények
Egyéb Egyedi
Miniszteri összesen

2 145 000 000
2 145 000 000

NKA 2010-es kerete összesen:

8 530 000 000
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4. KIMUTATÁS AZ NKA 2003-2010. ÉVEK KÖZÖTT SZAKMAILAG
ÉS PÉNZÜGYILEG ELSZÁMOLT PÁLYÁZATAINAK FŐBB
ADATAIRÓL
Ssz.

Kollégium megnevezése

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

2.
Mozgókép Szakmai Kollégium
Színházi Szakmai Kollégium
Zenei Szakmai Kollégium
Táncművészeti Szakmai Koll.
Képzőművészeti Szakmai Koll.
Iparművészeti Szakmai Koll.
Fotóművészeti Szakmai Koll.
Népművészeti Szakmai Koll.
Közművelődési Szakmai Koll.
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Múzeumi Szakmai Kollégium
Építőművészeti Szakmai Koll.
Ismeretterjesztés-és KK.Sz.Koll.
Szépirodalomi Szakmai Koll.
Műemlék és Régészeti Sz.Koll.
Kiemelt Kulturális Progr. SzK
Állandó összesen
Miniszteri
Miniszteri Ideiglenes Koll.
Drámaírói pályázat testülete
ISzK
Bábprodukciós ISzK
Miniszteri keretből Testület
által javasolt döntések
Kiemelt Kult. Események ISzK.
Nemzetközi Kulturális tám.
Kiemelt programok
Digitális média és Műv. Okt.
ISzK.
Sajátos Igényű Emberek ISzK.
Programok külső forrás
bevonásával
NKA
Ellenőrzéssel lezárt pályázatok
NKA mindösszesen

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Támogatott
pályázatok
2003-2010
/db /
3.
2123
2301
3802
2280
5131
2369
1230
3964
6046
3710
2100
2840
803
2969
2278
1129
330
45405
3658
60

Szakmailag és
pénzügyileg
lezárt
pályázatok
2003-2010 /db /
4.
1652
1989
3487
2135
4483
1982
1014
3262
4738
3323
1887
2715
723
2698
2219
1028
284
39619
3379
42

Lezárt pályázatok
a támogatotthoz
viszonyítva
/ %/

A (4)-ből
2010-ben
elfogadott/
db /

5.
77,81
86,44
91,71
93,64
87,37
83,66
82,44
82,29
78,37
89,57
89,86
95,60
90,04
90,87
97,41
91,05
86,06
87,26
92,37
70,00

6.
178
231
405
282
564
308
142
396
544
263
212
389
74
369
269
158
147
4931
554
33

69

69

100,00

8

32

32

100,00

3

172

145

83,14

44

285
21
346

285
21
346

100,00
100,00
100,00

2
1
3

34

32

94,12

0

92

91

98,91

0

126

123

97,62

0

49707
1204
50911

42757
1204
43961

86,02
100,00
86,35

5532
5532

A 31. sor tartalmazza a 2003-2010-ben az Ideiglenes Szakmai Kollégiumok által döntött és
lezárt pályázatok számát.
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5. KIMUTATÁS AZ ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL A 2003-2010. ÉVEKRE
VONATKOZÓAN

S.sz.
1.

.

Megnevezés

2003
2.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
10.

Együtt
11.

Megoszlás a
támogatott
pályázatok
%-ában
12.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7208

8128

6474

6297

5747

5821

4271

828

44774

87,9

1

32

341

401

775

1,5

10

3

5

0

42

0,1

38

627

649

1314

2,6

2.

BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK

3.

Pénzügyileg ellenőrzött, szakmai
ellenőrzésre váró pályázatok

4.

Jogi úton lévő pályázatok

5.

Elszámolás alatti pályázatok

6.

Elszámolás hiánya miatt, felszólítás alatti
pályázatok

7

24

233

272

536

1,1

7.

Elszámolásuk később aktuális

1

15

429

3026

3471

6,8

8.

Nem lezárt pályázatok együtt (3-7)

5

5

10

4

19

112

1635

4348

6138

12,1

9.

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK
ÖSSZESEN (2+8)

7213

8133

6484

6301

5766

5933

5906

5176

50912

100

10.

Befejezett pályázatok a támogatott
pályázatok arányában ( 2/9)

99,9

99,9

99,8

99,9

99,6

98,1

72,3

16

87,9

5

5

10

4
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6. A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY ÁLTAL KEZELT 2010. ÉVI PÁLYÁZATOK

Törvényi sor

NEFMI
által
Beérkezett
támogatott,
Pályázati keret
és elbírált
FEPO által
pályázat
kezelt
pályázatok

Lemondás
NEFMI által
Készített
Ügyintézés
2010.12.31-ig
megállapodás
átadott
folyamatban
2010.12-31-ig
Szerződés- Szerződéstámogatás
kötés előtt kötés után

Pályázati
azonosító

A pályázat címe

52

30

26 664 000

26 664 000

27

1

2

0

1

11/34/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából
adódó feladatok

3414-0.0.../10

kiemelt
művészeti célok
támogatása
zenekarok és
énekkarok
számára

2

11/34/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából
adódó feladatok

3415-0.0..../10

II. kategóriába
besorolt zenekarok,
énekkarok
támogatása

25

25

124 482 600

124 482 600

25

0

0

0

3

11/34/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából
adódó feladatok

3416-0.0.../10

kiemelt művészeti
célok támogatása
színházak számára

404

217

470 910 000

470 910 000

212

0

5

2

4

11/34/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából
adódó feladatok

3417-0…00…./10

VI. kategóriába
tartozó (független)
előadó-művészeti
szervezetek
támogatása

114

67

801 867 000

801 867 000

67

0

0

0

5

20/35/3 Egyéb civil és
nonprofit társadalmi
szervezetek támogatása

3401-0..00…/10

Társadalmi
szervezetek
működési
támogatása

38

38

30 000 000

30 000 000

37

1

0

0

6

20/12/7/2 Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés
és kisebbségi kultúra
támogatása 2.
Közművelődési szakmai
feladatok

4409-010…./10

Közkincs hitelprogram I./2005

127

127

62 522 321

62 522 321

127

0

0

0
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7

8

9

10

11

20/12/7/2 Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés
és kisebbségi kultúra
támogatása 2.
Közművelődési szakmai
feladatok
20/12/7/2 Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés
és kisebbségi kultúra
támogatása 2.
Közművelődési szakmai
feladatok
20/5/18/2 Határon túli
oktatási és kulturális
feladatok támogatása Határon túli kulturális
feladatok támogatása c.
részfeladat
20/5/18/2 Határon túli
oktatási és kulturális
feladatok támogatása Határon túli kulturális
feladatok támogatása c.
részfeladat
Felzárkóztató pályázat
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NEFMI
által
Beérkezett
támogatott,
és elbírált
Pályázati keret
FEPO által
pályázat
kezelt
pályázatok

Lemondás
NEFMI által
Készített
Ügyintézés
2010.12.31-ig
megállapodás
átadott
2010.12-31-ig folyamatban Szerződés- Szerződéstámogatás
kötés előtt kötés után

Pályázati
azonosító

A pályázat címe

4410-010…./10

Közkincs
hitelprogram I./2006

35

35

18 473 930

18 473 930

35

0

0

0

4411-010…./10

Közkincs
hitelprogram III./2005

15

15

4 838 749

4 838 749

14

1

0

0

4420-010…/10

Határon túli
színházpályázat

18

18

15 900 000

0

0

0

0

0

4421-01Határon túli
0…/10 ösztöndíj pályázat

28

14

8 400 000

0

0

0

0

0

4312-010…/10

116

96

0

0

0

0

0

0

972

682

544

3

7

2

Mindösszesen:

Felzárkóztató
pályázat

1 564 058 600 1 539 758 600
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7. A FEJEZETI PÁLYÁZTATÁSI OSZTÁLY ÁLTAL KEZELT 2009. ÉVI PÁLYÁZATOK LEZÁRÁSA
Pály. felh.
száma

Pályázati
felhívás
megnevezése

1

064

Közkincs
Hitelporgram
I. 2005.

2

066

Közkincs
Hitelporgram
III. 2005.

3

065

Közkincs
program 2006.
évi pályázatai

4

002

5

037

6

7
8

030
Veszélyeztetett
levéltárak
031
Nyilvános
levéltárak
008-014

Társadalmi
szervezetek
működési
támogatása
Közs. városi
könyvtárak
áll.gyarap.össz
támog.. 2009.

Törvényi sor
11/32/07 Közkultúra, kulturális vidékfejl.
támogatása 8. Közkincs hitelprogram és
közkincs bizottságok, min.bizt.és orsz.
szakmai progr. AHT:271478
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 vidékfejl.
támogatása 8. Közkincs hitelprogram és
közkincs bizottságok, min.biztosítás és
orsz. szakmai progr. AHT 271478
11/35/3 Egyéb civil és nonprofit
szervezetek támogatása 2. Közművelődési
civil és nonprofit szervezetek támogatása
ÁHT: 258434
4/2004 NKÖM rendelet

11/32/7 Közkultúra, kulturális
levéltárak
vidékfejlesztés támogatása (7. Levéltári
támogatása
állományvédelem és modernizáció,
ÁHT: 271478
kapcsolattartás
Nyilvántos
levéltárak
11/32/7 Levéltár és nyilvánosság
támogatása
Társadalmi
11/35/3 Egyéb civil és nonpr. szervezetek
szervezetek
támogatása 3. Művészeti civil és nonprofit
támogatása
szervezetek támogatása ÁHT: 258434
Mindösszesen:

Pály.szám

Támogatott
pályázatok

Szerződés
készült

Szerződés
nem
készült

Elszámolás
érkezett
(db)

Elszámolnia
nem kell

Elszámolási
határidő

Lezárt
pályázatok

4.4-09

127

126

1

126

0

2010.01.31

126

4.4-11

15

15

0

15

0

2010.01.31

15

4.4-09

36

36

0

36

0

2010.01.31

36

4.4-01

14

14

0

14

0

2010.05.15

14

4.3-12…/2009

92

0

92

0

92

-

0

4.3-06

45

45

0

45

0

2010.05.31

45

4.3-07

29

29

0

29

0

2010.05.31

29

3.402;03;04;05;
06;07;08;09

32

32

0

32

0

2010.05.15

32

390

297

93

297

92

Veszélyeztetett

297
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8. sz. melléklet

8. A 2010. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN
Élet és Irodalom
2010. január 7.
A Berzsenyi Társaság nyilatkozata
Pomogáts Béla, a Berzsenyi Társaság elnöke nyilatkozatban emelt kifogást az NKA Szépirodalmi Kollégiumának döntése ellen, amely szerint a Somogy c. lap kimaradt a folyóiratok
hosszú távú, 3 éves támogatásából.
Magyar Hírlap
2010. január 8.
Vasárnaptól határtalan Pécs
Szerződések és határidők
A pécsi kiemelt beruházásokat ismertető írás finanszírozási összeadása a 27 százalékos egyéb
forrás között szerepelteti az NKA támogatását az egyéb szponzorok mellett.
Népszabadság
2010. január 25.
Könyvprogram miniszteri békítéssel
Január elsejétől megváltozott a kultúra legnagyobb állami mecénása, a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) finanszírozása: az évről évre apadó kulturális járulékbevételt az ötös lottó
játékadójának 90 százaléka váltotta föl. Ennek köszönhetően az NKA a tavalyi 8 milliárd
helyett közel 10 milliárd forintból gazdálkodhat idén. A növekményből évi közel egymilliárd
forintot szánnak a Márai-könyvprogramra – indul a lap tudósítása. Hiller István közölte
továbbá, egyeztetést hív össze az NKA és az MKKE képviselői között a Márai-programról,
miután az MKKE igazgatója kifogásolta, hogy a bibliotékákba eljuttatandó ezer mű
címlistájának összeállításából kizárták a könyvszakma képviselőit.
A miniszter ugyanakkor megjegyezte, kivételes szerencse, hogy a pénzügyi válság ellenére
jelentős finanszírozási többlet juthat a könyvkultúrának, ami kedvező szerzőknek, kiadóknak,
könyvtáraknak és olvasóknak egyaránt. A programmal kapcsolatos elképzelések – véli a
miniszter – összebékíthetők, nem látja veszélyben a megvalósítást, de nem szeretné, ha az
elhúzódna. Az Alap idei pénzfelosztási tervét csupán azért nem írta még alá, mert megvárja a
Márai-egyeztetés eredményét. Minderről Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke nem
akart nyilatkozni a miniszteri egyeztetés előtt.
A rendszerváltás óta legnagyobb könyvtámogatási programot eredetileg januárban akarták
indítani.
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Magyar Nemzet
2010. január 26.
Veszélyben a Somogy
Figyelmen kívül hagyták a folyóirat támogatási pályázatát
Az NKA Szépirodalmi Kollégiumának döntése szerint a Somogy c. lap kimaradt a folyóiratok
hosszú távú, három éves támogatásából, az NKA grémiuma figyelmen kívül hagyta Pomogáts
Béla, a Berzsenyi Társaság elnökének kifogását, miszerint a lap eddig minden évben
megfelelő támogatást kapott és méltánytalannak tartják a döntést.
Ebben a helyzetben megkérdőjelezik a kollégium legitimitását, mivel korlátozott időre
létrehozott kuratórium három évre előre hozhat politikát és kulturális költségvetést megszabó
döntéseket. A nem támogatott folyóiratokat megfosztják attól a lehetőségtől, hogy életképesek
maradjanak – írj a cikk, a Berzsenyi Társaság laphoz eljuttatott nyilatkozata alapján.
Kapos.hu
2010. február 6.
Veszélybe került a Somogy folyóirat
A patinás lap 35 éve jelenik meg, és eddig mindig kapott támogatás
Idén az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma megvonta a támogatást a folyóirattól. A
kaposvári önkormányzattól kapott évi kétmillió forintos támogatásból tud üzemelni a lap, de
nem elég, mivel egy-egy szám megjelentetése csaknem 600 ezer forintba kerül. A lapot kiadó
Berzsenyi Társaság elnöke azt monda, van olyan folyóirat az országban, amely 42 milliót
kapott, míg a Somogy semmit.
A lap idézete szerint: – Én az egész kuratóriumi rendszert egy elég szerencsétlen
elképzelésnek tartom, itt nem független bíróságok döntenek, hanem olyan emberek ítélik oda
a pénzeket, akik maguk is folyóiratot szerkesztenek és elsősorban a saját folyóiratuknak adnak
pénzt – háborodott fel dr. Pomogáts Béla elnök.
Okm.gov.hu
2010. február 22.
Évente egy milliárd forint jut a Márai Program megvalósítására
A 2010-ben induló Márai-program célja a magyar olvasáskultúra fejlesztése, a nemzeti
kultúrkincs megőrzése és széles körű hozzáférhetővé tétele a hazai és a határon túli
könyvtárakba történő célzott eljuttatása révén – hangsúlyozta Hiller István oktatási és
kulturális miniszter a Márai-programról szóló miniszteri sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy
fogalmazott, "közös cél az elkövetkezendő hetekben egy olyan hosszú távú program
elindítása, amely a magyar közgyűjteményi intézmények érdekét szolgálja".
Hiller István kiemelte, hogy a Márai Program végrehajtására évi 1 milliárd forintot biztosít az
NKA. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke szerint a Márai-program révén
széleskörű összefogás valósul meg, hiszen az írótól az olvasóig a könyvszakma teljes
spektrumát felöleli. Zentai Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének igazgatója történelmi jelentőségű lépésnek nevezte a Márai-program
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elindítását. "Ilyen mértékű kulturális program a közgyűjteményi intézményrendszerben a
rendszerváltás óta nem indult" - fűzte hozzá.
A Márai-programnak egységes arculattal (és arculati elemekkel) kell rendelkeznie. 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 szerezték be a dokumentumot.
Index.hu
2010. február 22.
Egy milliárdért népszerűsítik az olvasást
A Márai-program az olvasáskultúrát hivatott fejleszteni. A kortárs magyar szerzők széles körű
megismertetése is cél. A könyvkiadók és az írók képviselői is helyet kapnak a Márai-program
kiadványlistáját összeállító Márai Testületben, így rövidesen elindulhat a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) nagyszabású könyvszakmai projektje. Hiller István elmondta, a Máraiprogrammal egy hosszú távú, évi 1 milliárd forintból működő könyvtár-támogatási és
könyvszakmai projekt indul, amelynek céljai közé tartozik az olvasáskultúra fejlesztése és a
kortárs magyar szerzők széleskörű megismertetése – adja hírül az internetes portál.
Szerencsés esetben a könyvtárak akár 1,5 milliárd forint értékű könyvhöz is hozzájuthatnak a
Márai-program keretében. A projekt az első esztendőben mintegy 600 nyilvános könyvtárra
terjed ki, köztük helyet kap 15 határon túli magyar bibliotéka is.
Magyar Nemzet
2010. február 23.
Megalakulhat a Márai Testület
Némi csúszással, február második felében jutott odáig a Márai-program, hogy megkezdődhet
a munka, amelynek eredményeképp az idén kilencszázmillió forintos keretet költhet el az
ország 564 könyvtára és 15 határainkon túli bibliotéka az utóbbi három esztendőben
megjelent kötetekre. A lap munkatársa fel is vetette a kulturális miniszter és az NKA
elnökének közös sajtótájékoztatóján, hogy így tönkremehetnek magyar könyvtárak.
Hiller István miniszter azonban nem tartotta helyesnek az efféle víziókat, s emelt hangon
pozitív gondolkodásra biztat. Harsányi László hangsúlyozta, nem akarják büntetni a nehéz
helyzetű könyvtárakat.
Magyar Nemzet
2010. március 5.
Egy élet megsárgult lapjai
Digitalizálták Radnóti Miklós értékes hagyatékát
Radnóti Miklós hagyatékát egy életen át őrizte a költő özvegye, Gyarmati Fanni. Megsárgult
lapok, fényképek, vallomások, egy élet apró darabkái – Gyarmati Fanni Radnóti
legszemélyesebb tárgyait ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának. A
hagyaték már digitálisan is elérhető. Radnóti Miklós kézírásos hagyatéka múlt hét óta
nemcsak magyar, hanem angol nyelven is elérhetővé vált a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára (MTAK) jóvoltából az intézmény honlapján (www.mtak.hu). A Radnóti Miklós
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életét és munkásságát bemutató gyűjtemény digitalizálását Babus Antal, a MTAK
Kézirattárának és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezető-helyettese készítette el. A
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával létrejött weblapon olyan kuriózumokra lehet
bukkanni, mint az abdai tömegsírból előkerült igazolványok és fényképek, Gyarmati Fanni
férjéhez írott levelei és a Nyolcadik ecloga külön lapon fennmaradt példánya, Radnóti saját
kezűleg rajzolt családfája, születési anyakönyvi kivonata, érettségi igazolványa,
névváltoztatást engedélyező okmánya.
Magyar Nemzet
2010. március 6.
Jubileumok pénz nélkül
Felemelő század, csúf jelen · Utófinanszírozásra áll át az NKA?
Várhatóan csak a jövő héten hagyja jóvá a kultusztárca a Nemzeti Kulturális Alap éves
költségfelosztását. Az Alap működését jelentősen befolyásolja egy karácsony előtt született
kormányrendelet, amely a támogatói rendszert gyakorlatilag utófinanszírozásra állítaná át.
Ezzel kapcsolatos lehet, hogy a Felemelő Század kulturális jubileum március 8-ra tervezett
ünnepélyes megnyitója elmarad – adja hírül a tudósítás.
Az NKA működését egy karácsony előtt született kormányrendelet jelentősen módosíthatja. A
rendelet – amely az állami pénzek kifizetésének feltételeit szigorítaná – egyik olvasatában az
NKA a nyertes pályázóknak a megítélt támogatás 60 százalékát folyósíthatja, a fennmaradó
összeget pedig csak akkor, ha a támogatott program már lezajlott. – Jelenleg még a jogszabály
értelmezése folyik – erősítette meg lapunk értesülését Harsányi László, az NKA elnöke, aki
nem tartaná szerencsésnek, ha a Kulturális Alapnak az utófinanszírozásra kellene átállnia. –
Kifejezetten a kulturális alapok politikája elleni döntés volna – nyilatkozta.
A Nemzeti Kulturális Alappal és a Balassi Intézettel együttműködve szervez Felemelő Század
néven idén és a következő évben kulturális programokat a Klassz Zenei Iroda, illetve
anyaszervezete, a Hungarofest.
Magyar Nemzet
2010. március 8.
Pénzügyi gondokkal küzd a kortárs intézet
A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet (ICA-D) 1997 óta kortárs művészeti programokat,
performanszokat, akciókat valósít meg. A kiállítási, gyűjteményi, rezidencia- és társművészeti
programokat külső – NKA, Európai Unió és egyéb – forrásokból finanszírozza az intézmény.
A város ez évi költségvetésében azonban felére csökkentette az alapfenntartáshoz szükséges
29,5 millió forintot. A most megszavazott 14,5 millió forintos összeg az intézmény féléves
működését biztosítja. Az intézet sajtóközleménye szerint az elvonás azt eredményezheti, hogy
az ICA-D a közeljövőben nem lesz képes pályázatokon keresztül elnyerhető forrásokhoz
jutni.
Magyar Nemzet
2010. március 31.
Késlekedő emlékév
Kovalik Balázs: Erkel nem képvisel jelentős zenei értéket
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November 7-én Erkel Ferenc születésének kétszázadik évfordulójára emlékezünk. Az MTA
Zenetudományi Intézet Bartók Termében bejelentették, hogy a Balassi Intézet nemzeti
évfordulók titkársága kiírta pályázatait a programokra, a beadási határidő április 30-a. Azt,
hogy miért csak március végén hirdették meg a pályázatokat, Lauter Éva a költségvetési évvel
indokolta: a pályázati keret most áll rendelkezésére az intézetnek. A Klassz Zenei Iroda
vezetője, Erdődy Orsolya már a Felemelő Század – Erkel–Mahler-évről beszélt, arról, hogy a
kettős emlékév mintegy 140 milliós költségvetésének 99 százalékát az NKA biztosítja. Holott
tudomásunk szerint az NKA tárgyévi kereteiről szóló döntés még a kulturális miniszter
jóváhagyására vár. A Klassz Zenei Iroda programjai között szerepel zenés utcai fesztivál
szervezése Mahler-mellszoboravatással, valamint Erkel Ferenc eredeti Bánk bánjának
premierje az Operában. Civil kezdeményezésre eddig több millió forint adomány gyűlt össze,
hogy Erkel Ferenc szülővárosának hangversenyzongorája legyen. A kultusztárca 2008-ban
tüntette ki Gyulát A kultúra magyar városa címmel, a hangszerre azonban már nem futotta.
Magyar Nemzet
2010. április 1.
Félúthoz érkezett a Bartók-sorozat
Bartók Béla születésének 129. évfordulója előtt egy nappal jelent meg a Bartók Új Sorozat
(BÚS) 16. lemeze, amellyel feléhez ért az egyelőre 31 korongosra tervezett CD-összkiadás.
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottság elnöke megerősítette, hogy részükről a
finanszírozás biztosított, azonban Kocsis Zoltán álláspontja szerint ez állami feladat is lenne,
hiszen a kultúra az egyetlen exportképes magyar produktum, ami miatt még külföldön
figyelnek ránk. Kocsis Zoltán megnyugtatásként elmondta, a sorozathoz már minden
műfajban van előadó, és már rögzítve vannak újabb, kiadásra váró zeneművek is – olvasható a
lapszámban.
Magyar Hírlap
2010.április 6.
Szükség van a decentralizációra a kulturális életben
Értékalapon érdemes pénzt osztani
A kultúra a legjelentősebb közösségformáló erő, épp ezért az államnak kötelessége a hatékony
kultúrafinanszírozás – a lap interjúja Halász Jánossal, az Országgyűlés kulturális és
sajtóbizottságának alelnökével, Debrecen alpolgármesterével. A fideszes szakpolitikus többek
között közölte: – Valóban, a Fidesznek kormányra kerülése esetén decentralizálnia kell a
támogatások elosztását, átgondolnia a kultúrafinanszírozás intézményrendszerét, a kis kiadók
támogatásának kérdését, valamint a határon túli magyar kultúra támogatásának problémáját.
Elmondta továbbá: – A decentralizálás valóban szerepel a programunkban. Érdemes
átgondolni, hogyan lehet úgy pályáztatni az NKA-ban, hogy ne minden Pesten dőljön el. Szó
esett a Márai-program kapcsán az irodalompolitikáról: – Felemásnak tűnik a Márai-program
megvalósulása is, a szakmai szervezetek már tiltakoznak. A jelenlegi magyar
kultúrafinanszírozás gyakorlatilag nem működik. Kaotikus az NKA működése, eleve rossz a
már említett előadó-művészeti törvény, sorozatos a vita a folyóirat-támogatások körül, és még
sorolhatnánk. A finanszírozásban az NKA Népművészeti Kollégiuma például aránytalanul
kevés pénzt kap. Kérdésre válaszolva olvashatjuk: – A Márai-programot abból a
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pluszforrásból finanszírozzák, amely az ötös lottó járuléka után befolyt, kultúrára fordítható
tízmilliárd forint után még fennmarad. Ha ezt úgy költik el, hogy a szakmai szervezeteknél
vitát generálnak, akkor baj van, és át kell gondolni a programot. Nem csak a Máraiprogramról van azonban vita: a közelmúlt egyik botránya akkor robbant ki, amikor a kis
kiadók megelégelték, hogy a könyvterjesztők hatvan százaléknál nagyobb árréssel dolgoznak,
ezzel ellehetetlenítve a könyves műhelyeket. Magyar nemzeti kultúra egy van, és meg kell
alkotni azt a támogatási rendszert, amely ezt képviseli, egyben át kell tekinteni, hogyan lehet a
meglévő intézményrendszeren keresztül a határon túli magyar kultúra támogatását megoldani.
Ha nem tudjuk lefedni ezt a területet, akkor át kell alakítani a rendszert, olvashatjuk az interjú
végén.
Magyar Nemzet
2010.április 7.
Károkozás művészi színvonalon
Ígéret és valóság a kultúrában: biztonságos és színvonalas működés, anyagi és erkölcsi
megbecsülés helyett elvonások, csőd közeli helyzet és kamarillapolitika
Kampányanyagok, kormányprogramok, többször meghirdetett kulturális stratégiák és az
állandó ígérgetések özönéből szemezgettünk – írja bevetőjében a cikk. Kiemeltük a sokszínű
témából:
A költségvetésből 2005-ben tartalékképzés, illetőleg maradványképzés címén mintegy 32
milliárd forintot zárolt a minisztérium, vagyis a tárca költségvetésének több mint harminc
százalékát, megszegve a saját maga által vállalt kötelezettségvállalásokat, szerződéseket.
Ezzel válsághelyzetet teremtett a kulturális életben. A Nemzeti Kulturális Alaptól – amely
intézményeket, alkotókat, előadókat, fesztiválokat egyaránt támogat – 4,1 milliárdot zároltak
2005-ben. A maradványképzési kötelezettség következtében a kultusztárca által fenntartott
kulturális intézmények 2005-ben nem tudták kifizetni a számláikat, hitelek felvételére
kényszerültek. A fejlesztéseket minden intézménynek el kellett halasztania.
Magyar Nemzet
2010. április 7.
Egységes szempontrendszer nélkül
Hiányosságok sorozata · Az NKA működését vizsgálta a számvevőszék
A Nemzeti Kulturális Alap 2005 és 2009 közötti működését vizsgáló Állami Számvevőszék
közzétett jelentése többek között a szakkollégiumok döntéseinek számon kérhető
objektivitását bírálja.
A kulturális minisztérium nem készítette el a kulturális ágazati stratégiáját, ezért nem volt
olyan középtávú terv sem, amely a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) tevékenységét több évre
átfogta és összehangolta volna – állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közzétett
jelentése. Bár az NKA Bizottsága – az Alap vezető testülete – évente meghatározta a
kiemelten kezelendő programokat, a címzett támogatásokat és céltámogatásokat, döntéseinek
nagyobb részét olyan előterjesztésekre alapozta, amelyekből hiányzott a téma részletes
szakmai és pénzügyi megvalósíthatóságának alátámasztása. Az NKA szakmai kollégiumai – a
vonatkozó jogszabállyal ellentétesen – a szakterületük támogatási célkitűzéseit rögzítő
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különálló dokumentumot nem fogalmaztak meg, a kollégiumok nem rendelkeztek a saját,
stratégiai jellegű támogatási célkitűzéssel.
Elmaradt a pályázatok értékelésének és döntési szempontrendszerének bevezetése is, az NKA
Bizottsága és a kollégiumok döntéseinek megalapozottsága nem megfelelően biztosított. A
támogatások elbírálásánál és értékelésénél nem fektettek hangsúlyt a megvalósítás hatásaira, a
pénzeszközök hasznosulására, a kollégiumok a pályázók szakmai beszámolóinak
elkészítéséhez nem alakítottak ki egységes, eredményközpontú értékelési rendszert.
Az NKA Bizottsága határozata alapján 2006-tól számítógépes döntés-előkészítő,
döntéstámogató szoftvert vezettek be a kollégiumi döntéshozatal segítésére. A 6 millió
forintba került rendszert a kollégiumok kipróbálták, de – két kivétellel – a későbbiekben nem
használták, mert a Bizottságnak nem sikerült elfogadtatnia a kollégiumokkal, hogy a rendszer
objektívvé teszi a döntést. A támogatásról szóló döntések így a kurátorok szavazatainak
összesítéséből adódtak.
A kulturális miniszteri keret, az NKA éves költségvetése mintegy negyedének felhasználását
is hasonló szempontok alapján kritizálta az ÁSZ, és megállapította, a minisztériumokkal
együttműködési szerződés keretében kialakított programok a partner minisztériumok
alapfeladatai közé tartoztak.
Origo.hu
2010. április 14.
Milliárdokat osztottak ki homályos módon Hiller keretéből
Az ÁSZ szerint még azt sem lehet tudni, egyáltalán mi a célja ennek a miniszteri keretnek, ezt
ugyanis sem az alapok általános működését szabályozó jogszabályok, sem az egyes alapok
létrehozását, működtetését szabályozó törvények és kormányrendeletek nem határozták meg.
Az biztos, hogy nem a sürgős esetek gyors megoldását szolgálja, mert a megítélt összeg első
részletét a kérelem beérkezésétől számított átlagosan 9,2 hónap múlva utalták ki – olvasható
az ÁSZ jelentésében. Azt sem lehet átlátni a számvevőszék szerint, mi alapján születtek meg
az egyes döntések: nincs egységes, mérhető, a pályázók által is megismerhető
szempontrendszer. A miniszter sokszor anélkül döntött támogatás odaítéléséről, hogy a
kérelmező megadta volna a megalapozott döntéshez szükséges valamennyi információt. 2008ban például a támogatási kérelmek 48 százalékában nem írták le az összes, a szakmai program
objektív bírálatához szükséges adatot, hogy ki, mit, hol, mikor és kinek hozna létre a pénzből,
és hogyan képzelik el a megítélt összeg elköltését – áll az ÁSZ jelentésében.
Az NKA által szétosztható pénz 25 százalékáról közvetlenül a miniszter dönthetett az elmúlt
években. Hiller a 2006–2008. évi támogatások 97,5 százalékát egyedi döntéssel hagyta jóvá,
és csupán 2,5 százalékára írt ki pályázatot – írja az ÁSZ jelentése. A kérdésekre az Oktatási és
Kulturális Minisztérium sajtóirodája annyit közölt: az 1993 óta hatályos Nemzeti Kulturális
Alapról szóló törvény rendelkezik a miniszteri keretből történő támogatás lehetőségéről, és a
törvény nyilvános, mindenki számára elérhető. Arra a kérdésre, hogy Hiller személyes
kötődése szerepet játszott-e a támogatások odaítélésében, a sajtóiroda azt válaszolta: "Az
önkormányzatok részére történő támogatások megítélését nem a miniszter egy személyben,
hanem egy kollégium dönti el."
Magyar Narancs
2010. április 15.
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A polcnak vagy kölcsönzőnek
Kinek jó a Márai-program?
A lap többoldalas, számos szakmai véleményt közöl a Márai-program kapcsán. Íme, a
bevezető: a Nemzeti Kulturális Alap történetének legnagyobb projektjében a könyvtárak
másfél milliárd forint értékben juthatnak új könyvekhez. Balogh Endre, a fiatal írókat
tömörítő József Attila Kör (JAK) elnöke és L. Simon László, az Írószövetség főtitkára szerint
a koncepciót alapjaiban kell újragondolni, de a könyvtárakban sem az állományhiányt tartja a
legégetőbb problémának: "Ismerek olyan könyvtárigazgatókat, akik nemcsak a saját
újságjaikat rakják ki a polcra, de a vécépapírt is otthonról viszik be."
Talán ennyiből is látható, milyen indulatokat kavar, ha egy tartósan alultáplált közegbe
hirtelen érkezik szokatlanul sok állami pénz. Márpedig se a könyvkiadás, se a könyvtárak nem
láttak még ilyen léptékű támogatást.
A Hiller István február 22-i sajtótájékoztatóján ismertetett koncepció tehát
kompromisszumnak tekinthető. A szakmai szervezetek jelöltjeiből és az NKA kurátoraiból
felálló Márai Testület választja ki az utóbbi három év terméséből, nagyjából 15 ezer tételből
azt az ezret, amiből aztán a felkért közgyűjtemények szabadon rendelhetnek. Mikor Harsányi
Lászlónak, az NKA decemberig hivatalban lévő elnökének mesél a cikk írója az
elképzelésekről, rögtön félbeszakítja. "Sok ilyen próbálkozás bukott már meg. Ezek azok a
könyvek, amiket senki ki nem vesz, csak porosodnak a polcokon, amíg a selejtbe vagy
raktárba nem kerülnek. Ez pénzkidobás, illetve persze a kedvezményezett kiadóknak jó.
Másnak nem." Harsányi meglepődne, ha az új kormány ilyen radikálisan felforgatná a
koncepciót, hiszen eddig a Fidesz teljes mellszélességgel támogatta őket. "Lehet ilyet is
csinálni, mindent lehet, de az már nem Márai-program. Nem lehet így hívni, ha éppen a
lényegét törlik el." Csaplár Vilmos, a Szépírók Társaságának elnöke bizakodó, de ő is azt
kérte az általuk delegált kurátortól, hogy "azokat az értékes műveket segítse eljutni a
közönséghez, amelyek a jelenlegi 'piaci' feltételek közt nem bukkannának föl a könyvtárak
polcain." Balogh Endre szerint az utóbbi hetekben jó irányba alakult a koncepció, de így is
félő, hogy a fiatal írók ezután sem lesznek kölcsönözhetők. L. Simonhoz hasonlóan Balogh is
az ún. minőségi, piacilag nem rentábilis könyvkiadás támogatását tartja fontosnak. Péczely
Dóra a Szépirodalmi Szakkollégium tagjaként vesz majd részt a lista összeállításában, de neki
is vannak kétségei. "Ha ez egy könyvtár-támogatási program, akkor az a feladatom, hogy
olyan könyveket válogassak, amelyeknek az esztétikai és tudományos mércét megütve is van
esélyük arra, hogy sok könyvtár megrendelje őket. A könyvtáraknak bizonyos százalékban
kötelezővé tenném a kortárs magyar szépirodalmi művek megvásárlását. Ugyanis jelenleg az
ezres listáról azt kérnek a könyvtárak, amit akarnak. Hiába állapodik meg a Márai Testület
bármilyen arányban a lista összeállításában, ha a rendelésnél ezek nem érvényesülnek. Tehát
az első és legfontosabb feladat az lenne, hogy az illetékesek eldöntsék, vagy mi
megállapodjunk abban, mi is legyen a Márai-program, vagy legyen-e inkább minél több
mindenkinek jó.
A program költségvetése egymilliárd forint, ez az NKA tervezett éves keretének 10 százaléka.
Mivel a kiadók kötelesek 40 százalékos árréssel kínálni portékájukat, nagyjából másfél
milliárd forint értékű könyv beszerzésére van lehetőség. Eddig a könyvtárak egy évben
összesen hárommilliárdot költhettek erre a célra. Az új forrásból százmilliót járulékos
kiadásokra, promócióra, illetve főleg - jelenleg még tisztázatlan eloszlásban - íróolvasótalálkozók szervezésére és - talán - alkotói ösztöndíjakra költenek, 900 millióból pedig
a kiválasztott könyvtárak (564 hazai és 15 határon túli) vásárolhatnak könyveket a tíztagú
Márai Testület által összeállított, félévente frissülő, ezer címet tartalmazó listáról. A testületbe
két-két kurátort delegál az NKA három érintett szakkollégiuma (a könyvtári, a szépirodalmi

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

269 / 289

és az ismeretterjesztő), kettőt a MKKE és egyet-egyet a Magyar Írószövetség és a Szépírók
Társasága. A felkerülő művek 40 százaléka klasszikus és kortárs szépirodalom, közte
gyermek- és ifjúsági könyvek, ezen felül jöhet minden más (szakmunkák, kézikönyvek és
ismeretterjesztő kiadványok, de tankönyvek nem), még hangos könyvek is (legfeljebb 5
százalékban).
Népszabadság
2010. április 19.
A XIX. század üzenete
Mondják, „évfordulós” kultúránk tele van közhelyekkel. Ezen próbál változtatni a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA), amikor nagyobb (kultúr)történeti folyamatba ágyazva támogat
megemlékezéseket. A Reneszánsz- és Nyugat-év után A Felemelő Század következik. Idén
kerek évfordulója van a nemzeti opera nagyja, Erkel Ferenc és a pesti Operaház első
aranykorát megalapozó Gustav Mahler születésének. Jövőre Liszt Ferenc jubileuma
következik – írja a napilap. – Az NKA vezetői, kurátorai úgy gondolták, mindhárom zenei
óriás tevékenységének felidézése alkalom a szélesebb kitekintésre: a XIX. század második
felére összpontosító, az akkori gazdasági-kulturális progressziót és a magyar polgárosodást
felelevenítő programsorozat megvalósítására. Pályázatot írt ki a szervezet zenei testülete, a
múzeumi kollégium is nagyszabású akciót készül finanszírozni A Felemelő Század program
keretében. Az Alap 325 millió forintot fordít múzeumi kiállításokra, amelyeket meghívásos
pályázatokkal támogatnak. Bereczki Ibolya erről megjegyzi, a kollégium minden politikai
befolyástól mentes szakmai testület, amelynek tagjai szükségképpen kötődnek
szakintézményekhez. A döntéshozatal tisztaságát az NKA-nál összeférhetetlenségi szabályok
védik: a pályázó intézmény munkatársa az adott döntésnél nem lehet jelen. Ezt a múzeumi
testület, akárcsak a többi kollégium, szigorúan betartja. Az NKA finanszírozása a várt
mértékben érkezik a lottóbevételek adójából – tájékoztatta a lapot Harsányi László, az NKA
elnöke. Azért fordultunk hozzá, mert olyan híreket hallani, váratlan pénzügyi nehézségek
miatt halasztódik az egymilliárdos Márai-könyvprogram beindítása. Mint megtudtuk, az év
első negyedében a 2010-re tervezett tízmilliárd forint körüli bevétel egynegyede beérkezett.
Változatlanul folynak a Márai-program háttérmunkálatai, ha némi késedelemmel is.
Magyar Hírlap
2010. május 21.
Tizennégy versenyző az idei POSZT-on
A Pécsi Országos Színházi Találkozón (poszt), időpontja június 3-tól 12-ig, az Európa
Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva 14 produkció versenyez – tájékoztat a napilap, a
szervezők sajtótájékoztatón elhangzott közlése alapján. Harsányi László, az NKA elnöke
bejelentése alapján: „az utolsó pillanatban az OKM helyett az NKA lett a fesztivál
társfinanszírozója; az Alap 65 millió forintra meghívásos pályázatot írt ki, és a POSZT ezt
elnyerheti.”
Magyar Hírlap
2010.május 23.
A tizenhárom kiválasztott meg a főállás
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Irodalompolitika – Mennyit jelent és miben segít a fiatal irodalmároknak havi bruttó
nyolcvanezer forint?
Harminchatodik alkalommal osztották ki a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjat. A lap a
Nemzeti Kulturális Alapnál és az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál is érdeklődött arról,
hogy az írók, irodalmárok milyen támogatásra számíthatnak műveik megjelentetéséhez.
Előbbi szervezet tavaly mintegy százezer forint úgynevezett alkotói támogatást nyújtott
huszonöt pályázónak. Ezen kívül a kiadók kaphatnak szépirodalmi és kritikai művek
megjelentetéséhez hozzájárulást, amelynek húsz százaléka szintén a szerzőt illeti. Az OKM
programja inkább a fiatal művészeket célozza meg. A legnagyobb múltú a Móricz Zsigmondösztöndíj, de a szépíróknak jár az Alkotói, a műfordítóknak a Babits- és a drámaíróknak az
Örkény-ösztöndíj. Mind a négy támogatás nyolcvanezer forint havonta. Ezen összegeket nem
az említett két testület állapítja meg. Az NKA Szépirodalmi Kollégiuma azzal a pénzzel
gazdálkodhat, amely a Szerencsejáték Zrt.-hez folyik be az ötös lottó játékadójának kilencven
százalékából, az OKM-nek pedig az államháztartás szabja meg a financiális irányvonalat.
Fn.hu
2010. május 26.
Maradt még pénz Hiller kasszájában
Számos kulturális intézménynek, ügynek ítélt oda támogatást a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) miniszteri keretéből Hiller István, a kulturális tárca leköszönő vezetője, aki idei
egymilliárd forintos keretéből csak 234 millió forintról döntött – reagált közleményben a tárca
a Magyar Nemzet szerdai cikkére.
Gondola.hu
2010. május 26.
Hiller búcsúja: milliós támogatások baloldaliaknak
Utolsó intézkedései egyikeként Hiller István oktatási és kulturális miniszter több millió
forintos támogatást ítélt oda több baloldaliként ismert sajtóorgánumnak és szervezetnek is:
pénzt kap a Hócipő, a Mozgó Világ, az ATV és a Pallas Páholy is – olvasható a Magyar
Nemzet mai számában.
Index – Magyar Nemzet
2010. május 26.
Milliós támogatásokkal búcsúzott Hiller
Hiller István távozó oktatási és kulturális miniszter több millió forintos támogatást ítélt oda
több balliberális médiumnak áprilisban. A Nemzeti Kulturális Alap honlapján közzétett
adatokból kiderül: a Farkasházy Tivadar nevéhez köthető lap, a Hócipő ötmillió forintot
kaphat a miniszteri keretből hat lapszáma megjelentetésére – írja a Magyar Nemzet.
Magyar Nemzet
2010. május 26.
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Milliókkal búcsúztak a Hócipőtől
Hiller búcsúajándéka a Hócipőnek
Görgey Gábor is részesedett a szocialista kultuszminiszter juttatásaiból
Milliós pénzesővel búcsúzik hivatalától Hiller István kulturális miniszter – tudósít a lap. A
kedvezményezettek balliberális médiumok és szervezetek. Egyik utolsó intézkedéseként
Hiller István távozó oktatási és kulturális miniszter sok millió forintos támogatást ítélt oda
több balliberális médiumnak áprilisban, megsegítette miniszteri elődjét, Görgey Gábort is. A
Nemzeti Kulturális Alap honlapján közzétett adatokból kiderül: a Farkasházy Tivadar
nevéhez köthető lap, a Hócipő ötmillió forintot kaphat a miniszteri keretből hat lapszám
megjelentetésére.
Magyar Hírlap
2010. május 27.
Most már tényleg elindul a Márai-program
A látogatók száma az idén is elérte a hatvanezret a vasárnap véget ért 17. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon – tájékoztat az írás. A következő hetekben elindulhat a
Nemzeti Kulturális Alap projektje, az évi egymilliárd forintból működő Márai-program –
jelentette be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a könyvfesztiválon. A cél az olvasáskultúra
fejlesztése, valamint a kortárs magyar szerzők megismertetése széles körben. Az NKA
szakkollégiumának két-két képviselője mellett két főt a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése, egy-egy főt az Írószövetség és a Szépírók Társasága delegálhat
majd a Márai Testületbe, amely a könyvtáraknak felkínált, ezer kötetet tartalmazó listáról
dönt. Ebből a programban részt vevő 570 hazai és határon túli magyar könyvtár szabadon
rendelhet majd.
Népszabadság
2010. május 29.
Gödör
…bemondják a hírekben, hogy túl költséges lenne az Erzsébet téri Nemzeti Színház
megépítése, a kormány vizsgálja az egyéb lehetőségeket.
A látványos tettek és a burkolatlan önreklám mögött maradt a hideg racionalitás: nagy ágazati
átstrukturálásban senki sem gondolkodott, legfeljebb abban, hogy a kormány tényleg minden,
a kultúrára költött fillér helyét maga jelölje ki. Még azt a pénzt is igyekeztek a saját
hatáskörükbe vonni, amelyet nem a költségvetés bocsát normatíva alapon a társadalom
rendelkezésére, hogy abból a kötelezően ellátandó kulturális feladatok teljesüljenek. Így esett,
hogy a művészetek és a közkultúra értékteremtő tevékenységét gyakorlatilag egyedül
finanszírozó, önkormányzati rendszerben és akkor még járulékokból működő Nemzeti
Kulturális Alap pénzét költségvetési tétellé tették, és mind nagyobb arányban a miniszter
belátására bízták, kit és mit talál támogatásra érdemesnek. Innen azért szerencsére lehetett
visszalépni: az NKA függetlenségének és a kuratóriumi rendszerének megőrzése, egyáltalán,
a Kulturális Alap pénzének megóvása (még ha járulékok helyett a lottóbevételből is)
nagyjából az utóbbi nyolc év kultúrpolitikája legnagyobb eredményének mondható. Nem
mintha ez a két ciklus nagy kulturális gesztusok kudarcairól, kútba esett tervekről vagy fájó
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hiátusokról szólt volna: egyszerűen a semmittevésről, olykori tévelygésről tanúskodott
inkább.
Az természetesen nem bűn, sőt értékelendő, ha egy kormány nem igyekszik a saját képére
formálni egy ország elit és közkultúráját. A kormányzat pedig végül beérte annyival, hogy
igyekezett fenntartani az üzemszerű, botránymentes és megbízható működést a kulturális
szférában, és megpróbált biztos törvényi hátteret biztosítani néhány visszafordíthatatlan
művészeti-gazdasági folyamatnak (filmtörvény, előadó-művészeti törvény), valamint
hozzávetőleg igazságosan elosztotta a költségvetésben rendelkezésre álló, a válság miatt egyre
kicentizettebb összeget – olvashatjuk a lapszámban.
Magyar Napló
2010. május
Gondolatok a Márai-programról
A sajtótájékoztatón bejelentett induló Márai-program három hónappal későbbi írása a
lehetőségekről, aktuális kérdésekről, az indítás feltételeiről, a könyvek elosztásáról és az
értékekről. A Márai-programban részt vevő könyvtárak egy 1000 címet tartalmazó,
folyamatosan frissülő listáról válogathatnak könyveket: 2010-ben 40 százalékban klasszikus
és kortárs szépirodalmat, valamint gyerek- és ifjúsági irodalmat, 60 százalékban tudományos
és szakkönyveket választottak. Minden listán elsőbbséget élveznek a magyar szerzők. A
listára minden magyarországi bejegyzésű és határon túli magyar kiadó nevezheti a könyveit,
amiket a kiskereskedelmi ár 60 százalékáért adhatnak. Hiller terve szerint az 1 milliárd
forintból 900 milliót biztosítottak volna új könyvek beszerzésére, a többi a promócióra
menne.
Index.hu
2010. május 31.
Saját kormánya fúrta meg Hiller nagy álmát
A Bajnai-kormány Pénzügyminisztériumának főosztályvezetője utolsó döntésként lefújta a
nagyszabású kulturális projektet, a Hiller István által életre hívott, a könyvkiadást,
könyvtárakat és olvasást népszerűsítő Márai-programot – olvasható az internetes portálon. Az
MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete) informális beszélgetésen vett
részt a kulturális terület élére kijelölt államtitkárral, Szőcs Gézával, amikor a Nemzeti
Kulturális Alapból érkezett a hír, hogy a Pénzügyminisztérium nem írta alá a tervezetet. Az
MKKE levelezőlistáján így számoltak be erről: „bár a pályázati kiírás elkészült, arról a
döntést a leköszönő oktatási és kulturális miniszter már februárban meghozta, a kormány
„pénztárnoka”, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője, dr. Aradi Zsolt – színtiszta
gyávaságból – nem hagyta jóvá a Márai-program pénzügyi fedezetét. A Márai-program
további sorsa minden valószínűség szerint a napokban felálló új adminisztráció döntésétől
függ”. Aradi Zsolt, a Központi Költségvetési Fejezetek Főosztályának főosztályvezetője a lap
megkeresésére mindössze annyit mondott: a kulturális bizottság ülésén is elhangzott, hogy a
programot az új, Réthelyi József miniszterségével és Szőcs Géza kulturális államtitkár
vezetésével felálló hivatalnak felül kell vizsgálnia. Az NKA elnöke, Harsányi László nem
kívánt nyilatkozni. Nem tudni, az Orbán-kormány mit kezd a Márai-programmal, de nyilván
jól jön nekik, hogy Hiller nagyszabású tervét még maga a Bajnai-kormány lefújta, így semmi
kötelezettségük nincs.
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Népszabadság
2010. június 1.
Blokkolják az egymilliárdos Márai-programot
Váratlanul lekerült a napirendről az egymilliárdos Márai-könyvprogram beindítása – derül ki
abból a körlevélből, amelyet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése küldött
el tegnap a tagszervezeteinek. A program gazdája, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke,
Harsányi László tegnap csupán annyit tett hozzá ehhez: a kihirdetéshez minden készen áll, a
program részletei korrektek és végrehajthatók. Az e héten zajló Ünnepi Könyvhét mai
sajtótájékoztatóján tervezték bejelenteni az első könyves pályázatot. Ez azonban elmarad.
Aradi cáfolta, hogy akadályozná a finanszírozást, csupán a folyamat – mint fogalmazott –
„még nem tart ott, hogy léphettem volna”. Ha vita támad az ügyben – érvelt a volt pénzügyi
tárca főosztályvezetője –, előbb az illetékes minisztereknek kell egyeztetniük. Kérdésünkre,
hogy vajon milyen vita támadhatott a korábban már minden lehetséges állami fórumon
eldöntött, az NKA-büdzséből kellő pénzügyi fedezettel is bíró Márai-programról.
Az előző kormány egymilliárd forintos kerettel tervezte beindítani a Márai-könyvprogramot.
A koncepció értelmében a kiadók ajánlhatnák fel az utóbbi három évben megjelent műveiket
megvásárlásra, a címekből a Márai Testület választana ki ezret. Ezek közül az NKA
Könyvtári Kollégiuma által kijelölt hazai és határon túli magyar bibliotékák rendelhetnének a
nekik megállapított keretösszeg alapján. A lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: az előző
kulturális miniszter a tavalyi Könyvhéten jelentette be a még februárban jóváhagyott Máraiprogramot. Azóta folyt a szakmai előkészítés.

Kultúra.hu
2010. június 2.
Az NKA a Márai-program elindítását szeretné
Mihamarabb szeretné elindítani nagyszabású könyvszakmai projektjét, a Márai-programot a
Nemzeti Kulturális Alap – mondta Harsányi László, az NKA elnöke. – Egy korábbi
kormánydöntés értelmében minden tárcánál egy kincstárnok szignója szükséges a tízmillió
forintot meghaladó kifizetéseknél, szerződéseknél – idézi a lap az NKA elnökét arról, miként
tudta egy aláírás megtagadásával lehetetlenné tenni a Márai-program keddi elindítását Aradi
Zsolt, a PM főosztályvezetője. „Álláspontom szerint ez a rendelet teljesen hibásan
vonatkozott és ezek szerint vonatkozik még mindig az NKA-ra, ahol a pályázati pénzek
meghirdetése és kifizetése semmilyen értelemben nem azonos egy költségvetési fejezet
előirányzatával. A rossz rendszerből most született egy rendkívül rossz döntés” – fogalmazott
Harsányi László. Hangsúlyozta, a Márai-program „indulás kész állapotban” lenne; éppen
kedden jelentették volna be az évi 1 milliárd forintos projekt indulását, és tették volna közzé a
kiírását. Harsányi László emlékeztetett arra, hogy az NKA független, az állami
költségvetéstől külön forrásból gazdálkodó szervezet. Úgy vélte, a kincstárnoki szignó
megtagadása ezért is teljesen extrém, mert kivitte egy olyan térbe a döntést, ahol annak nincs
helye. „Most az a furcsa helyzet állt elő, hogy Aradi úr arra hivatkozik, miniszterek
egyeztetésére van szükség. AZ NKA döntéseiben azonban nincs helye miniszteri
egyeztetésnek” – emlékeztetett az NKA elnöke. A megjelent kifogásokra reagálva az NKA
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elnöke megjegyezte: a projekt működése flexibilis, és a tapasztalatokat egyébként is felül
fogják vizsgálni az első év végén. Szerinte alaptalanok bizonyos írószervezetek félelmei,
miszerint a könyvtáros szakma túl nagy beleszólást kapna a programba, hiszen a rendelhető
könyvek listájáról döntő Márai Bizottságban a Magyar Írószövetség, a Szépírók Társasága és
a könyvkiadók képviselői is részt vesznek. „Megegyezés közelében állunk a Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületével (MASZRE), hogy együttesen 50
millió forintnyi alkotói támogatói pályázatot indítunk be a Márai-program keretében” – árulta
el az NKA elnöke. Mint hozzáfűzte, ez is bizonyítja, hogy az írók „eleve jól járnak” a Máraiprogramban, de természetesen nem mások rovására.

Népszava online
2010. június 1.
Az NKA a Márai-program elindítását szeretné
Fehér szalaggal Máraiért – Lesz Márai
A fenti címekkel az alábbiak olvashatók a portáloldalakon:
Mihamarabb szeretné elindítani nagyszabású könyvszakmai projektjét, a Márai-programot a
Nemzeti Kulturális Alap - mondta kedden az MTI-nek Harsányi László, az NKA elnöke, aki
rendkívül rossz döntésnek tartja, hogy a Pénzügyminisztérium egyik munkatársa ezt hétfőn
megakadályozta.
– Mint Harsányi hangsúlyozta, a Márai-program "indulás kész állapotban" lenne. Éppen
kedden jelentették volna be az évi 1 milliárd forintos projekt indulását, és tették volna közzé
annak kiírását.
Harsányi László emlékeztetett arra, hogy az NKA független, az állami költségvetéstől külön
forrásból gazdálkodó szervezet. Úgy vélte, a kincstárnoki szignó megtagadása ezért is teljesen
extrém, mert kivitte egy olyan térbe a döntést, ahol annak nincs helye. Mihamarabb szeretné
elindítani nagyszabású könyvszakmai projektjét, a Márai-programot a Nemzeti Kulturális
Alap – mondta kedden az MTI-nek Harsányi László, az NKA elnöke, aki rendkívül rossz
döntésnek tartja, hogy a Pénzügyminisztérium egyik munkatársa ezt hétfőn megakadályozta.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) igazgatója, Zentai Péter
László az MTI kérdésére kedden szánalmasnak és felháborítónak nevezte, hogy féléves
egyeztetés után a Pénzügyminisztériumban nem hagyták jóvá a Márai-program pénzügyi
fedezetét. Mint fogalmazott, egy olyan időszakban vonták vissza a projektet, amikor arra a
"legnagyobb szüksége van a hazai könyvkultúrának".
Népszabadság
2010. június 5.
Könyvhét esőben, fehér szalaggal
Tiltakozás is volt az idei ünnep nyitányán
A féloldalas tudósításban többek között olvashatjuk: Zentai Péter László, a könyvünnepet
rendező kiadói-terjesztői egyesülés igazgatója bejelenti, ezt az alkalmat szerették volna
fölhasználni, hogy hírül adják az évi egymilliárd forintos, Márairól elnevezett
könyvtámogatási program beindítását, amellyel a kortárs irodalmat akarják eljuttatni a hazai
és határon túli könyvtárakba. De nem tehetik. És a mikrofonhoz lépő Barna Imre, az Európa
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Könyvkiadó igazgatója és a szakmai egyesülés elnöke fölidézi a megdöbbentő fordulatot: egy
minisztériumi pénzügyér megtagadta az aláírást, emiatt a Márai-program pénze nem
lehívható. Megtagadta, mert a parlament új kulturális bizottságának elnöke – maga is költő,
akárcsak a kulturális ügyek frissen kinevezett államtitkára – a testület ülésén úgy vélekedett,
újragondolandó lenne a Márai-program. „Ennek elindítása, amelyre még soha nem volt
akkora szükség, mint ma, mostantól fogva az új kormányra vár” – mondja az egyesülés
elnöke a színpadról.
A tömegben álló kulturális bizottsági elnök, L. Simon László viszont nem habozik tudtára
adni lapunknak és a távirati irodának, szavait nyilvánvalóan félreértelmezték. Majd elterjed a
téren: Márai-ügyben nyilatkozatot ad ki a Pécsi Színházi Találkozó ugyanekkor rendezett
megnyitóján tartózkodó kulturális államtitkár, Szőcs Géza. „A híresztelésekkel ellentétben a
Nemzeti Erőforrások Minisztériumának napokban kinevezett vezetése a Márai-programot
nem állította le, nincs is ilyen szándéka” – olvasható hamarosan a közleményben, és az is, L.
Simon a bizottsági ülésen csupán a program későbbi felülvizsgálatát javasolta.
Magyar Nemzet
2010. június 4.
Nem állítják le a Márai-programot
Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára tegnap
nyilatkozatban közölte, a híresztelésekkel ellentétben a tárca a Márai-programot nem állította
le, nincs is ilyen szándéka. A program elindítását a tervek szerint a 81. Ünnepi Könyvhét
tegnapi budapesti megnyitóján tartották volna. A megnyitón a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülésének vezetői bejelentették: fehér szalag kitűzésével nyilvánítják ki
közös akaratukat az olvasás- és könyvkultúra fejlesztését célzó Márai-program azonnali
elindításáért. (MTI)
Hír24.hu
Hír3.hu
Népszava.hu
Prae.hu
Nyest.hu
Mitortent.hu
Rövid hírekben, tájékoztatás jelleggel a felsorolt lapok oldalain ugyanezzel a címmel
olvasható a döntés az MTI közlése alapján.
Magyar Nemzet
2010. június 7.
Rövid demonstráció a könyvhéten
Az új kormány nem állítja le a Márai-programot – erősítette meg L. Simon László a
81. Ünnepi Könyvhét csütörtöki megnyitóján. Több újságíró, néhány író és könyvkiadó,
valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója is fehér
szalagot tűzött esőköpenyének hajtókájára, s követelték, hogy a pár napja megalakult
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kormány haladéktalanul indítsa el a másfél éve késlekedő Márai-programot. Péntekre kiderült
Szőcs Géza államtitkár közleményéből, hogy a programot senki nem akarja letiltani, ezért a
szalagok eltűntek.
Kultúra.hu
2010. június 9.
Mérlegen a múzeumok támogatása
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bevételeinek növekedésére számít, de a magyar kultúra
egyik legjelentősebb finanszírozójának számító intézmény működésének a szakmával közös
újragondolását tartaná szükségesnek – közölte Harsányi László, az NKA elnöke kedden, a
Mérlegen a múzeumok támogatása elnevezésű budapesti szakmai és sajtóbeszélgetésen.
A jövőt érintő kérdéseket felvető beszélgetéssorozat múzeumokkal foglalkozó második
állomásán Harsányi László felidézte: a Kulturális Alap feladata, hogy a magyar kultúra
minden ágát támogassa költségvetéstől független bevételeiből. Harsányi László emlékeztetett
arra, hogy a múzeumok állomány-megőrzési és tudományos feladatait a közönség
kiszolgálásával, az "élménygazdaságban való részvétellel" kell támogatni.
Index.hu
2010. június 11.
Másvalakinek meg adok, mert a cimborám
Interjú Szőcs Gézával a kulturális terület új vezetőjével, a kultúra támogatásáról, tervekről,
kérdésekről, filmtámogatásról, digitalizálásról, színházról, lehetséges intézményi
vezetőváltásokról. Sok mindent hallani, Jankovics Marcell kinevezésétől az intézmény
megszüntetéséig, hogy mi lesz a legnagyobb kulturális támogatóval, a Nemzeti Kulturális
Alappal. Milyen változások várhatók ott? – kérdésre válaszolva elmondta: – Én is hallottam
felröppenni híreket. Van olyan javaslat is, nem kormányzati, hanem a művésztársadalom
részéről fogalmazott javaslat, hogy szűnjön meg az NKA. Ennek az érvei a következők. Az
egyik szerint egy minisztériumban kell legyen annyi kompetencia, hogy saját maga dönteni
tudjon, melyik könyv, film vagy múzeumi bevásárlás támogatandó, és melyik nem, vagyis
fölösleges drága önköltséggel fenntartani erre egy külön struktúrát. A másik érv, hogy ha a
szakmára bízzuk a pénz elosztását, óhatatlanul felmerülnek a brancsok, érdekcsoportok
közötti viszonyok okozta dilemmák. Valakinek nem adok, mert az ellenségem vagy más
politikai nézetei vannak, mint nekem. Másvalakinek meg adok, mert a cimborám. Ezek között
az érték elkísértetesedik, fantom marad belőle. Vagyis a finanszírozás nem értékalapú lesz.
Ezek hangoznak el az NKA megszüntetése mellett. E pillanatban arra hajlok, hogy az NKA-t
meg kell őrizni, azzal együtt, hogy újragondoljuk a funkcionális elveket. Ha erre egyáltalán
sor kerül, ezt nem idén, és csakis a szakma bevonásával tudom elképzelni. Ha már pont
részükről merültek fel az aggályok és vádaskodások, akkor együtt kell megtalálnunk a
megoldást. Az fel sem merült, hogy szőröstől-bőröstől megszűnne az NKA.
Hírszerző.hu
Index.hu
2010. június 14.
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Módosul, de megmarad a Márai-program
Az új kormányzat nem tervezi a Márai-program törlését, de új szövegváltozatot állít össze. A
kormányzat nem tervezi a Márai-program megszüntetését, ugyanakkor augusztus 1-jére egy új
szövegváltozatot állít össze a könyvszakmában érintett szereplők észrevételeinek
figyelembevételével – mondta el a kulturális államtitkár hétfőn a parlamenti szakbizottság
ülésén. Szőcs Géza hangsúlyozta: az előző kormányzat által kidolgozott, a könyvtárak és az
alkotók támogatását célzó Márai-program módosul, de záros határidőn belül elindulhat, ehhez
július 1-jéig várja az elmúlt hetekben az előző változat kapcsán aggályaikat kifejező szakmai
szervezetek és magánszemélyek javaslatait. A kulturális bizottságban lezajlott hétfői vitában
elmondták álláspontjukat a könyvkiadók, a könyvtárak, a szerzők képviselői. Az alapvető
álláspont az volt, hogy a szabályozást az alkotók támogatása felé kell tolni és csökkenteni a
programban köteteket rendelő könyvtárak választási szabadságát – adják hírül az elektronikus
folyóiratok portáljai a MTI nyomán.
Magyar Nemzet
2010. június 15.
Meghallgatják a könyvszakma javaslatait
A Márai-program módosul, a kormány augusztus 1-jére egy új szövegváltozatot állít össze a
könyvszakmában érintett szereplők észrevételeinek figyelembevételével – jelentette be Szőcs
Géza kulturális államtitkár tegnap az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának ülésén. A
program első változata kapcsán aggályaikat kifejező szakmai szervezetek javaslatait július 1jéig várja a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára. Szőcs
Géza hangsúlyozta: a módosítást követően a Márai-program záros határidőn belül elindulhat.
A kulturális bizottság tegnapi ülésén meghallgatták a könyvkiadók, a szerzők és a könyvtárak
képviselőit is. Az alapvető álláspont szerint a szabályozást az alkotók támogatása felé kell
tolni. A felajánlott könyvek közül ezer-ezer címet vesz listára a Nemzeti Kulturális Alap e
célra felállított testülete, és mintegy egymilliárd forintos keretből az állam a könyvtáraknak e
könyvekből vásárol évente három alkalommal.
Magyar Nemzet
2010. június 22.
A kultúrának belülről kell megtisztulnia
Egy olyan országban, ahol állami léptékben is fel lehet rúgni a morális szabályokat, ugyanez
történik a kultúra világában és más felületeken is. A pozitív változás azonban nem rendőri
intézkedésektől várható. A kultúra világának belülről kell megtisztulnia, és ez nem fog
varázsütésre megtörténni, hanem csak fokozatosan – nyilatkozta a lapnak Szőcs Géza, akinek
személyében erdélyi magyar író, költő került a Fidesz-kormány legfontosabb kultúrpolitikai
pozíciójába. Két héttel hivatalba lépése után arról kérdeztük a kulturális államtitkárt, hogy egy
furcsa, ellentmondásokkal teli korszak idején miben látja a kultúra és tárcája legfontosabb
feladatát. Szőcs Géza szerint víziókra, műalkotásokra van szükségünk, amelyek esztétikai és
erkölcsi fogódzót jelentenek a kor emberének. A kulturális kormányzatnak pedig biztosítania
kell a feltételeket ahhoz, hogy meghatározó szellemi, kulturális teljesítmények létrejöjjenek és
eljussanak a befogadóhoz – magasabb kulturális adót kezdeményez a giccs és pornó
vonatkozásában, amely azután az értékes kultúra támogatására fordítható.
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Index.hu
2010. június 22.
Szőcs megadóztatná a pornót és a giccset
Belső megtisztulást ígért és több pénzt kért a kormányzattól a kulturális terület új vezetője,
Szőcs Géza, akivel a Magyar Nemzet készített interjút. Szőcs hangsúlyozta még a pártatlan
bizottsági döntések fontosságát is. Az államtitkár megerősítette, hogy ha július 31-ig
megkapják a javaslatokat a szakmától, akkor a Márai-program ősztől megvalósulhat. A
megszűnő kulturális járulékkal kapcsolatos kérdésre Szőcs Géza elmondta: kezdeményezni
fogja, hogy bizonyos kategóriákban – pornó, giccs – olyan szigorú adót vezessenek be,
amiből a kultúra részesülhet. "Így nemcsak azt fejezzük ki karakteresen, mi az, ami hordoz
kulturális értéket, és mi az, ami nem, hanem a befolyó bevételeket az értékes kultúra
támogatására tudjuk fordítani" – mondta a kulturális államtitkár a Magyar Nemzetnek. A
kulturális járulékot éppen azért szüntetik meg, mert a megadóztatott termékek, kazetták,
lemezek, írható-CD-k, DVD-k eladása csökken. Helyettük a lottóbevételek adójának 90
százalékát kapja az ebből működő Nemzeti Kulturális Alap. A szigorúbb giccs- és
pornóadóztatásra így akkor sem lenne szükség, ha nem jelentéktelen összeg lenne.
Népszabadság
2010. június 23.
Mire jó az NKA (és mire nem)?
(Inkei Péter, a BKO igazgatója írása olvasói véleményként)
A napilap írása összehasonlítja az uniós tagállamok kultúrafinanszírozását. Néhány részlet
(rövidítve) a tudósításból: „A beiktatását követő héten Jeremy Hunt, az új brit kormány
kulturális minisztere – az ottani szóhasználattal kulturális államtitkár, akinek a helyettese (Ed
Vaizey) viseli a „kultúraminiszter” címet – programadó beszédet tartott egy rendezvényen.
Hunt leszögezi kormányának a kultúrára vonatkozó három alapelvét. Egy: a finanszírozás a
közpénzek és a magántámogatások (jótékonyság és szponzorálás) összekapcsolására épül.
Kettő: a kultúra mindenkié, nem csak a szerencsés keveseké. Három: érvényben marad az
arm’s length principle, a kartávolság elve, vagyis hogy a miniszter (a minisztérium) nem dönt
eseti támogatásokról, azt meghagyja az Arts Councilnak (a művészeti tanácsnak, ami
gyakorlatilag megfelel a magyar Nemzeti Kulturális Alapnak, az NKA-nak) – tájékoztat az
írás. A mostani időpontban hivatalba lépő, szintén jobbközép magyar kormány kulturális
programjáról a NEFMI illetékes államtitkára, Szőcs Géza interjúiból tudjuk: „Az fel sem
merült, hogy szőröstül-bőröstül megszűnne az NKA”, de azért meghallja azokat a
véleményeket, hogy „egy minisztériumban kell legyen annyi kompetencia, hogy saját maga
dönteni tudjon, melyik könyv, film vagy múzeumi bevásárlás támogatandó, és melyik nem,
vagyis fölösleges drága önköltséggel fenntartani erre egy külön struktúrát.” Az a tény, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap térségünk hasonló próbálkozásai közül egyedüliként tizenhét éve
lényegesebb átalakítás nélkül működik, a magyar kulturális politika dicséretére válik. Vétek
lenne ismét a minisztériumi osztályokhoz terelni a kérelmezőktől beérkező tengernyi
támogatási igényt. Az NKA kiírásaira évente tízezernél több pályázat érkezik. Négy-ötezer a
megítélt támogatások száma, amiknek a „lepapírozása”, az egyre szigorodó uniós
követelményekhez igazodó adminisztrálása és követése begyakorolt apparátust igényel.
Ennek költsége a támogatások tíz százaléka körül mozog – ez bizony más szervezeti keretben
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sem lenne sokkal kevesebb. Az uniós támogatások elosztását is a kormánytól elkülönülő, de a
kormány (Brüsszellel egyeztetett) stratégiáját megvalósító nemzeti fejlesztési ügynökség
végzi valamennyi tagállamban. Ha nem tervezi is megszüntetni az NKA-t Szőcs, szavaiból az
tetszik ki, hogy nehezen állna ellen annak a folyamatnak, melynek eredményeképp a
minisztérium fokról fokra visszavenné a közvetlen pályáztatás és a támogatások örömét és
gondját. El a kezekkel az NKA-tól? Igen is, nem is. Bizony sok mindent érdemes átgondolni
az NKA kapcsán. Az egyik: szerepének világosabb megjelölése. Legyen egyértelműbb, hogy
a minisztériumnak sem beosztott háttérszerve, sem vetélytársa. A kezdetektől akadozik az
Angliában például jól működő láncolat: a kormánynak van kulturális politikája (akkor is, ha
ez személy szerint a miniszterhez köthető), és az NKA ennek figyelembevételével alakítja a
maga credóját és gyakorlatát. Az NKA-törvény a kultúra miniszterét teszi felelőssé az
Alapért. Ezért vele kell egyeztetni arról is, hogy az NKA és testületei mit vállalnak föl a
kormány kulturális célkitűzéseiből, és milyen körben kívánnak saját – nyilvánvalóan nem a
kormányéit opponáló – szakmai célokat kitűzni. A kormányhoz hasonlóan az NKA-tól is el
kell várni, hogy kijelölje, indokolja, hozza nyilvánosságra, érvényesítse és tartsa karban főbb
támogatási elveit. A tudatos céltételezéssel lehet elejét venni a két intézmény közti
szerepzavarnak. Szőcs érinti a testületi támogatási döntések örökzöld dilemmáját, a ma
nekem, holnap neked gyakorlatát. Mindazonáltal tudnunk érdemes, hogy ilyen mértékű
financiális önigazgatás, az NKA szakkuratóriumai által élvezett ekkora autonómia sehol
máshol nem érvényesül. Az Arts Councilnál az összefonódásokkal indokolják, hogy a
pályázatok elbírálására eseti, egy-egy kiírásra szólóan összeállított szakmai zsűriket kérnek
föl. A következetes vonalvezetés és a rotáció elvének együttes érvényesítésére számos
megoldás kínálkozik.” (A szerző a Budapesti Kulturális Obszervatórium igazgatója)
Népszabadság
2010. június 24.
Megbénulhat a kulturális mecenatúra
(A kormány kétmilliárd forintot zárolt az NKA költségvetéséből)
Még le sem csengett a könyves Márai-program felfüggesztését övező felzúdulás – melyet egy
államtitkári deklaráció igyekezett csendesíteni –, egy friss kormányhatározat immár nem
egyetlen nagyprogram, hanem az állami kulturális mecenatúra alapintézményének számító
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei egész működését akasztja meg. Ez már kizárólag az új,
Fidesz–KDNP-kabinet intézkedése, és nem okolható érte az előző, Hiller István irányította
kulturális kormányzat, amelynek teszetoszaságát viszont okkal teszik felelőssé a Máraikudarcért. A héten hirdették ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes aláírásával azt a
1132-es számú kormányhatározatot, amelynek restrikciós intézkedései mélyen belenyúlnak az
elkülönített állami pénzalapok büdzséjébe is: a Technológiai Innovációs Alapnál 16, a
Nemzeti Kulturális Alapnál pedig 2 milliárd forint zárolását rendelik el. Hogy a zárlat meddig
tart, és milyen feltételekkel oldható fel esetleg, arról nem szól a határozat. Ahogy viszont
fogalmaz, abból az érintettek joggal következtetnek arra, hogy ez a pénz végleg „elszállt”.
Közbevetőleg: az NKA-nál mit sem tudtak arról, mi készül. Őtőlük senki nem kérdezte meg,
hogy ha már kényszerűen megint meg kell takarítani pénzt, mit javasolnának, hogy
gondolnák. Annak ellenére történt mindez, hogy az NKA-t szabályozó törvény szerint a
mecénás szervezet önálló költségvetési szerv, pénzét az ötös lottó játékadójának 90 százaléka
adja, és – most érdemes figyelni - azt nem lehet elvonni. Ráadásul a 2 milliárd forint több
mint egyötöde – majdnem egynegyede – annak az összegnek, amelyet a mecénás szervezet
kulturális pályázatokra költhet. Tehát nagyon sok. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
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az év első fele eltelt, a több ezer beérkezett pályázatból nagyon sokat már elbíráltak, és
nemcsak döntöttek a támogatásokról, hanem sok esetben szerződéseket is kötöttek róluk. A
rendes ügymenet szerint. E szerződések pedig kötelezik a mecénást – végső soron az államot
–, akit, ha nem fizet, akár be is lehet perelni. A többi között ezért is meg kellett volna kérdezni
előzetesen az NKA illetékeseit, nehogy kaotikus helyzet alakuljon ki. Harsányi László, az
NKA-t irányító Bizottság elnöke megjegyezte érdeklődésemre, az évi egymilliárdos
könyvtámogatás beindítása így már aligha lenne elképzelhető az idén, jövőre kell átcsúsztatni.
De könnyen lehet, hogy ez a kormánydöntés adja meg a kegyelemdöfést a Márai-programnak.
Amelynek idei egymilliárdjából 600 millió folyósítására már megvolt az előírt miniszteri
aláírás (Hilleré), ám egy pénzügyi tisztviselő megijedt, hogy esetleg megróhatja a hivatalba
lépő új kormány, ha ő is szignálja a kincstári papírt. A mostani kulturális államtitkár, Szőcs
Géza pedig – ahelyett, hogy megkérte volna, tegye oda a kézjegyét, aztán fél év múlva még
utána lehet nézni, jól megy-e ez, vagy valamit másként kell csinálni –, bejelentette: nem
tervezik ugyan a program törlését, de az érintettek (könyvkiadók, írók, könyvtárosok) még
módosításokat javasolhatnak a lebonyolításban, július 31-ig. Mellesleg, a kulturális
államtitkárnak nincs semmiféle hatásköre az NKA tevékenységével kapcsolatban. Az alapot
szabályozó törvény a kultúráért felelős miniszterhez delegálja a felügyeletet, aki az új felállás
szerint már a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője. Mi több, a támogatási szerkezetről, a
pénzfelosztásról szóló legfontosabb döntések csak az autonóm Bizottság és az ő
egyetértésével hajthatók végre.
Népszabadság
2010. június 30.
Felmentését kérte az NKA elnöke
Felmentését kérte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke. Harsányi László a hírt maga
erősítette meg tegnap az MTI-nek. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) egyelőre nem
kívánt reagálni az NKA elnökének döntésére. Harsányi megbízatása 2010 végén járt volna le.
A kormány múlt héten döntött arról, hogy a magyar kulturális szféra fő finanszírozójának
számító NKA idei költségvetéséből 2 milliárd forintot zárol. „Azt írtam a miniszternek, hogy
a kétmilliárdos zárolást értem, de nem tudom elfogadni. Ez nem jelenti azt, hogy nem hajtom
végre, amit kell belőle, de úgy látom, kiderültek belőle a lehetőségeink” – fogalmazott
távozási szándékának okairól a kulturális alapot 2002 óta vezető Harsányi László. A NEFMI
sajtókapcsolataiért felelős Vitézy Zsófia az MTI megkeresésére közölte: a tárca egyelőre nem
kíván reagálni az NKA elnökének levelére.
Az MTI nyomán a fenti írás megjelent: a Magyar Nemzet, Hírszerző.hu, Fidelio.hu, naplóonline, frisshírek.hu, hír24.hu, origo.hu, fmh.hu, híradó.hu, hírolvasó.hu, népszava-online
lapok oldalain.
Népszabadság
2010. július 1.
Hol a férfi, mi a műsor?
Változtatni kell: az NKA kezdeményezzen, alkosson hosszú távú tervet, finanszírozzon kevés,
de fontos és látványos programot. A magyar közéletben jártas hallgatóság ezt hallva legott
találgatni kezdett: az elnök vajon már meg is kapta a selyemzsinórt? – ezzel a gondolattal fut
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végig a glosszán a szerző, miszerint Az új férfi eljövetelének immár semmi akadálya, hiszen
Harsányi László kedden lemondott a posztjáról. A kérdés már csak az, hogy bárki lép is a
helyére, mi lesz az új műsor. Az utóbbi hetekben az alap sorsáért aggódók ugyanis hiába
igyekeztek megfejteni az új kulturális államtitkár nyilatkozatait. Mit jelent, hogy az NKA
megmarad, de változik, és mire utal, hogy meg kellene fontolni a giccsadó újbóli bevezetését.
…milyen megfontolás áll amögött, hogy a lottópénzből várható ez évi nyolc-kilencmilliárd
forintból a kormány máris zárolt kétmilliárdot? Tudjuk, talán ez pimf összeg nélkülözhetetlen
a kultúra szereplői számára – valószínűbbnek tűnik tehát, hogy eldöntötték, teljesen
újragombolják a kabátot. Ahogy a Márai-program „felfüggesztése” is alkalmat ad a szabályok
újraírására, úgy a kasszakulcs elrejtése sem jó másra, mint arra, hogy mindent elölről
kezdjenek, meghatározzanak új célokat, kiírjanak új pályázatokat, kidolgozzanak új
finanszírozási rendet. Hogy ez utóbbinak a nevezetes „három F” lesz-e az alapelve, azt
egyelőre csak találgathatjuk. Azt viszont nem árt már most észben tartani, hogy az NKA
kivéreztetésének nemcsak a két utóbbi „F” eshet áldozatul, azaz ami „felejthető” vagy
„felejtendő”. Mivel a hírek szerint a megatárcába tagolt kultúra kormányzati forrásai is
vészesen apadnak, reálisan fenyeget, hogy veszélybe kerül minden. Pedig volnának itt
állítólag „finanszírozandó” dolgok is.
Magyar Nemzet
2010. július 16.
Biztosított az MMK működése
A NEFMI a nagy kulturális közalapítványok közül a Nemzeti Kulturális Alap idei
költségvetéséből 2 milliárd, az MMK második félévi állami támogatásából pedig 1,5 milliárd
forintot zárolt. Az államtitkárság elismerte, fennáll a lehetősége, hogy a zárolás miatt nem
fizetett kamatok adósságspirált indítanak el a filmkészítők körében, hozzáfűzve: ennek a
helyzetnek a kezelésére akkor kell figyelmet fordítani, ha az valóban bekövetkezik. Az
államtitkárság emellett hangsúlyozta: a zárolás a 2010-es év végéig szól és nem jelent
végleges elvonást – olvasható a rövid híradásban
Népszabadság
2010. július 21.
Zárolt összegek: éhkopp a kultúrában
Augusztusi kiállításszünetet is elrendelnek a költségvetési zárolás következtében
A Nemzeti Kulturális Alap kétmilliárdjának és a Magyar Mozgókép Közalapítvány másfél
milliárdjának zárolása után a napokban körvonalazódik, mekkora áldozatot kell vállalniuk a
költségvetés egyensúlyáért az egyes kulturális intézményeknek. Az éves állami támogatáshoz
mérten a legtöbb helyen nem rúg jelentős összegre a zárolás, mégis, az utóbbi évek elvonásai
után komoly bajokhoz vezethet. A lap úgy értesült, a zárolások előkészítésekor a tárca
különbséget tett a közalapítványi és a nagy, központi költségvetéssel működő intézmények
között. Az előbbiektől nagyobb, az utóbbiaktól kisebb mértékben tervezte elvonni a
támogatást. Az összegekről még folyik az egyeztetés. Ennek lezárultáig nem kívántak
nyilatkozni.
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Magyar Nemzet, Népszava, Kultúra.hu, inforadio.hu,ujkonyvpiasc.hu, index.hu,
Origo.hu,fidelio.hu, hetiválasz.hu
2010. július 31.
Jankovics Marcell az NKA elnöke
Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező tölti be hétfőtől a Nemzeti Kulturális Alap
elnöki tisztét.
Az NKA-val kapcsolatos konkrétumokról egyelőre nem akart nyilatkozni, keddre ígért
bővebb tájékoztatást. Jankovics Marcell az előző Orbán-kormány idején, 1998 és 2002 között
már volt az NKA elnöke. Az előző elnök, Harsányi László június végén kérte felmentését
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől azt követően, hogy a kormány az NKA idei
költségvetéséből 2 milliárd forint zárolásáról döntött. Harsányi László 2009 áprilisa óta a
budapesti Holokauszt Emlékközpont igazgatója; NKA-elnöki megbízatása 2010 végén járt
volna le.
Magyar Nemzet, Népszabadság, Index, Heti Válasz, stop.hu
2010. augusztus 4.
Megmarad az NKA
Jankovics Marcell cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) megszűnik. Az NKA augusztus elején hivatalba lépett új elnöke tegnap
sajtótájékoztatón ismertette szakmai elképzeléseit. A tervek szerint azokról a pályázatokról,
amelyeknél az NKA valamelyik szakmai kollégiuma döntnökének érintettsége vetődhetne fel,
a jövőben a szaktárca döntene. Jankovics Marcell szerint a könyvszakmát támogató Máraiprogram januárban fog elindulni.
Nem tervezi a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működésének alapvető átalakítását, de számos
aránytalanságot meg kíván szüntetni - közölte Jankovics Marcell. Az NKA hétfőn hivatalba
lépett elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján leszögezte: nem ideiglenes elnökként vállalta
el a kulturális alap vezetését, és nem is tud arról, hogy a kormány az NKA megszüntetését
tervezné. "Nem akarok mindent felforgatni; az előző nyolc év is része volt az NKA
működésének" - hangsúlyozta a filmrendező, aki 1998 és 2002 között már állt az NKA élén.
Mint mondta, a kultúrát felügyelő miniszter képviselőjeként vezeti az NKA-t, nem érzi
ugyanakkor annak veszélyét, hogy a politika bele akarna szólni munkájába. Az NKA új
vezetője kisebb szerkezeti átalakításokat is tervez: összhangban a több területet felügyelő
Nemzeti Erőforrás Minisztériumának létrejöttével, az NKA is több ágazattal - például az
ifjúsági és oktatási területtel - működhet együtt a jövőben, a kulturális alap nagyobb figyelmet
szentel a műemlékvédelemnek, a régészet pedig a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz kerülhet.
Az elnök elmondta, egyelőre nem látható, hogy az NKA költségvetéséből zárolt kétmilliárd
forint visszakerülhet-e az Alaphoz, hozzátette azonban, hogy az NKA idei bevétele eddig 7,24
milliárd forint volt, és így 2010 végéig az elkölthető összeg 10 milliárd fölé is emelkedhet.
Jankovics Marcell kitért a Márai-programra is: meglátása szerint a könyvkultúra fejlesztését
célzó projekt a zárolások miatt idén biztosan nem indul el, de így legalább be lehet építeni az
időközben megfogalmazott szakmai javaslatokat. "Remélem, 2011 januárjában azonban
megkezdődhet a Márai-program" – jegyezte meg. Krucsainé Herter Anikó, az NKA megbízott
gazdasági igazgatója közölte, az előadó-művészeti törvény II. és VI. kategóriájába tartozó
művészeti szervezetek – a független színházak, tánctársulatok és zenekarok – működési
támogatását a tárca és az NKA közötti együttműködési szerződés megkötése után kezdhetik
folyósítani; erre rövidesen sor kerül.
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Magyar Nemzet
2010. augusztus 6.
Szőcs Géza a zárolásokról
Értesülve az államháztartás reménytelenül kifosztott állapotáról, nyilvánvalóvá lett, hogy
eleinte nem sok pénz jut majd a kultúrára – nyilatkozta Szőcs Géza kulturális államtitkár a
Magyar Narancsnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetését is érintő kényszerű
zárolásokról. A Nemzeti Kulturális Alap kapcsán elmondta: az új elnök, Jankovics Marcell
elképzeléseivel összhangban változtatna az NKA kollégiumi felépítésén. Az államtitkár tervei
között szerepel a filmtörvény és az előadó-művészeti törvény módosítása, továbbá egy új
kulturális díj alapítása.
HetiVálasz.hu
2010. augusztus 9.
Ilyen lesz az új kormány kultúrpolitikája
Szőcs Géza, Jankovics Marcell, Hatos Pál, Andy Vajna - néhány név, annak jelzésére, merre
keresi a kormány a kultúrpolitika új irányait és kitörési pontjait.
Az interjú legnagyobb vihart kavart híre azonban az, hogy az államtitkár nem Jankovics
Marcellt jelölte az NKA élére - s a nyilatkozat megjelenésének pillanatában már tudni
lehetett, hogy mégis őrá hárul a feladat. Tehát e személyi kérdésben is maga a kormányfő
döntött, s ezzel mindkét szereplőt meglehetősen kényes helyzetbe hozta.
Ugyancsak hálátlan Jankovics pozíciója is. Bár a rajzfilmrendező úgy érzi, hogy előző
négyéves tevékenységének elismerése az újbóli kinevezés, mozgásterét nagymértékben
csökkenti, hogy a felügyelete alá tartozó, kultúratámogatásra fordítható pénzforrásból
kétmilliárd forintot zárolt a kormány az ismeret gazdasági nehézségek miatt. Jankovics nem
látja drámainak a helyzetet, s hangsúlyozza, hogy a szervezetben a miniszter nevében jár el.
Ám másfelől meglehetős szabadságát is felhozta egy tegnapi interjújában, amelyet a Hírtv
Kontraszt című műsorában adott – olvasható a hetilapban.
Népszabadság
2010. augusztus 12.
A kés élén táncolnak
Egyelőre nem dönti romba az irodalmi folyóiratok működését a Nemzeti Kulturális Alappénzek zárolása
Bár a Nemzeti Kulturális Alapnál zárolt kétmilliárd forint és a Márai-program elmaradása
elkeseredett hangulatot hagyott maga mögött, úgy tűnik, a zárolás egyelőre nem érinti az
irodalmi folyóiratok helyzetét. Ennek legfőbb oka meglehetősen prózai és szerencsés is
egyben: a Szépirodalmi Kollégium az idén már az utolsó fillérig elköltötte a rendelkezésére
álló összeget, így nincs honnan elvonni, zárolni, visszakérni. A decemberi döntésnél viszont,
amikor újra összeül a kuratórium, és a jövő évi pályázati kiírásokról döntenek, elvileg már
éreztetheti a hatását a kultúra egészét átfogó megtakarítás – olvasható a napilapban.
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Elvileg a 12 legjobbnak tartott folyóirat kiemelt védelmet élvezne a támogatási zűrzavarban:
velük három évre szóló megállapodást kötött az NKA. Vélhetően a többi kollégium is ezt
tartja majd szem előtt, hiszen más művészeti ágakban is a folyóiratok jelentik a szakma
legfőbb fórumait. Hiszen a folyóiratokban megjelenő visszajelzéseket, kritikákat, a viták
levezénylését, a szakma jövőjét meghatározó koncepciók kikristályosodását a mai, egyre
inkább bulvárosodó sajtó csak részben képes vállalni.
Fejér Megyei Hírlap
2010. augusztus 28.
Keveset adni, ám sokaknak
Augusztus elsejétől újra Jankovics Marcell került a Nemzeti Kulturális Alap élére –
olvashatjuk a hír intrójában (a továbbiakban részleteket olvashatunk az interjúból). A
kulturális szféra régi-új döntéshozóját rácalmási kiállításán szakmai terveiről kérdezte a lap
tudósítója. Szemléletmódváltás, kiegyenlítés...
Augusztus elsejével került újra az NKA elnöki székébe, milyen helyzet fogadta az átadásátvételt követően a kulturális alapnál?
– Az átvett anyagban semmi nem utal arra, hogy anyagi értelemben problémák lennének. Ez
főként a Perlik Pál által vezetett Igazgatóság érdeme. Amiben viták merülhetnek fel, az az,
hogy számos kérdésben eltér az én elképzelésem az utóbbi nyolc évben tapasztalt
irányelvektől. Ezek a különbségek már akkor érezhetőek voltak, amikor én 2002-ben átadtam
az NKA elnöki tisztségét Harsányi úrnak. Az álláspontom akkor is az volt, hogy sokaknak
adjunk keveset. Tehát az általunk szétosztható összeg minél több helyre jusson el. Mert
létezik egy minimális finanszírozás, amiből már lehet valamit csinálni. Harsányi László pedig
láthatóan azon az állásponton volt: keveseknek adjon sokat. És ez a jelentős különbség
nemcsak a szakkollégiumok döntéseiben mutatkozik meg, hanem a miniszteri döntésekben is.
A többi között ezen az irányon kívánok változtatni. (…)
…az NKA nem csak művészeti ágakat támogat, és ez a kör természetesen tágítható. Az a
tény, hogy ilyen struktúrában alakult meg ez a csúcsminisztérium, számos olyan dolgot
beemel az NKA életébe, amelyre gondolnom kell. A régi görögöknek volt az a szép
jelmondatuk: Ép testben ép lélek. Az ép test esetünkben a sportot és az egészségügyet jelenti.
Ezeket magam is összetartozó dolognak tartom. Annak idején 1998–2002 között az
Ismeretterjesztési Kollégiumban volt már egy szívgyógyász, Antalóczy Zoltán, aki maga is író
ember. A másik fontos kapcsolódási pont az oktatás. Az eddig igencsak elhanyagolt
gyermekkultúra esetében szeretném, hogy ami az oktatási reform keretein belül bekerül most
a tananyagba, az jelenjen meg az oktatáson kívüli gyerekművelődésben. A gyerekkultúrában
van egy olyan terület, amelyet úgy hívunk: gyerekművészet. Ezt programszerűen, a
közművelődésen belül kell támogatni. Emellett vannak a művelődést elősegítő programok,
amelyeket a múzeumok, a könyvtárak képviselnek. Itt például a múzeumpedagógiának lehet
kiemelkedő szerepe. Mindennek összhangban kell lennie azzal a tudással, amit az iskolában
kapnak a diákok.
A könyvtárak és a könyves szakma által már nagyon várt Márai-program sorsával
kapcsolatosan elmondta: – Újra szeretnénk gondolni a Márai-programot. Az NKA-nál
korábban zárolt kétmilliárd forint egy része a fedezete a programnak, így idén már nem
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valószínű, hogy elindulhat. Az előttünk álló négy hónapot arra kell felhasználni, hogy a
bizonytalan elemeket tisztázzuk. Mert el kell ismerni, vita van a könyvtárak, a kiadók és az
írók között. Vita van az arányok körül is. A jelenlegi helyzet szerint az ismeretterjesztés van
némi túlsúlyban. Azt azonban be kellett látni, hogy már nem a könyv az elsődleges
ismeretszerző forrás, hanem az internet. Egészségesebb lenne egy ötven-ötven százalékos
megoszlás az ismeretterjesztő és a szépirodalom között. Fontos, hogy a magyar kortárs írókra
essen a hangsúly. Még várom az írószövetségek véleményét. Szeptember hatodikán viszem a
bizottság elé az új koncepciómat. A bizottság pedig majd dönt, mely gondolataimat támogatja.
Hiszen nem vagyok diktátor, leszavazható vagyok.
– Kanyarodjunk kicsit át az ön eredeti szakmájához. A hazai rajzfilmes szakma az utóbbi
években számos neves nemzetközi díjat zsebelhetett be. Az ön visszatérésével javulhat az
igencsak mostoha helyzetük?
– Egy régi példát említenék. Annak idején mindenki támogatta azt a kezdeményezésemet,
hogy az Iparművészetin végzettek kapjanak egy minimális támogatást a vizsgafilmjük
elkészítéséhez. A Nemzeti Kulturális Alap a gyártáshoz csak minimálisan képes adni. Azt
érdemes tudni, hogy egy igényes rajzfilm bekerülési költsége azonos terjedelmű kosztümös
játékfilmével jár hasonló szinten. A filmesek támogatása pedig a Magyar Mozgókép
Közalapítvány feladata, ahol magam is érintett vagyok pályázóként. A zárolt összegek miatt
aggódhatok, megkapom-e azt a tizennyolcmillió forintot, ami Az ember tragédiája
befejezéséhez kell. Az NKA-nál annyiban mindenképpen jobb helyzetben vagyunk, hogy a
megítélt pályázatokat nem érinti az elvonás. A magyar rajzfilm a Magyar Mozgókép
Közalapítványnál margóra került az utóbbi években, a játékfilmes lobbi mellett csak sorvad.
Idén mindössze százharmincnégy milliós forráshoz jutott. Háborgok is emiatt. A magyar
rajzfilm a hetvenes években volt a csúcson, akkor évente tizennyolc-tizenkilenc órányi filmet
tudtunk elkészíteni. Ma ez sajnos csak álom a szakma szereplőinek.

Magyar Nemzet
2010. szeptember 1.
Félmaraton zongoramuzsikára
Új fejezet nyílik az Erkel–Mahler-emlékévben – jelentette be tegnap Szőcs Géza kultúráért
felelős államtitkár jelenlétében Rubovszky Rita, a Hungarofest és Erdődy Orsolya, a Klassz
Zenei Iroda vezetője. Januárig a Nemzeti Kulturális Alap 139 millió forintos támogatásával
már nemcsak Gyulán vagy Pécsett, hanem a fővárosban is gazdag programmal emlékeznek
Erkel Ferencre, Gustav Mahlerre, továbbá a jövőre kezdődő Liszt-emlékévet is
beharangozzák. Idén volna Himnuszunk zeneszerzője, Erkel Ferenc kétszáz éves, a
zeneszerző és karmester Gustav Mahler 150 évvel ezelőtt született, Liszt Ferenc
bicentenáriumát jövőre ünnepeljük. Ennek alkalmából a Hungarofest és a Klassz Zenei Iroda
mintegy féléves összművészeti programsorozatot szervezett a Nemzeti Kulturális Alap 139
millió forintos támogatásával. Erkel, Mahler és Liszt belvárosa: az évfordulók alkalmából
megrendezett programok az Andrássy út és környékén található intézmények segítségével
idézik fel a kor hangulatát – olvashatjuk a féloldalas cikkben.
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Hegyvidék
2010. szeptember 21.
Mosolyogj Magyarország!
Jankovics Marcell a Nemzeti Kulturális Alap elnöke
Jankovics Marcellal otthonában beszélgetett a szerkesztő. Az NKA új elnöke kérdésekre
válaszolt, tervekről, véleményekről, az alap jövőjéről, többek között elmondta: – Jelenleg
tizenhét kuratórium működik különböző művészeti szakterületek és speciális kollégiumok
képviselőiként. Az elnöknek tartalmi feladata van. A Bizottság élén áll, amelynek tagjai
magasabb fórumon a különböző területeket felügyelik. Az elnök kezdeményezésére
kidolgoznak egy stratégiát, mely a négyéves ciklus során meghatározza a bizottság munkáját.
A pályázatok számáról, és a kétféle pályázati beadási módról (nyílt, ill. miniszteri) részleteiről
is tájékoztatott, valamint megemlítette az NKA forrását, miszerint az, az ötöslottó
szerencsejáték adójának 90 százaléka, amelyből zárolták a kétmilliárd forintot. A kultúra
minőségének emeléséhez a tervek között egy ifjúsági televíziós csatorna létrehozása is
szerepel – színvonalas ismeretterjesztő műsorokkal – tekintettel arra, hogy a televízió
mindjobban elterjedő, kizárólagos kulturális elfoglaltságként van jelen a felnőttek körében is.
Stratégiájában a többen kevesebbet támogatási elv érvényesül. A kormányzat és az
önkormányzatok társfinanszírozója az Alap. Az önkormányzatok kulturális életét, fejlődését
úgy befolyásolja az NKA, hogy a saját költségvetésű programokhoz kiegészítő támogatásért
pályázhatnak a szakkollégiumokhoz, tájékoztat az NKA elnöke.
A Jankovics Marcellel készített interjú végén elhangzott:
– Írásaiból, filmalkotásaiból sugárzik a magyarság iránti szeretete, elkötelezettsége. Hogyan
szeretné látni e népet még a saját életében?
– Könnyű a válasz: mosolygósan. A legutóbbi ezredforduló óta várok erre a pillanatra…
Remélem, megélem.
Népszabadság
2010. szeptember 22.
Elmaradt, majd megbukott a Moziünnep
A franciaországi Fete du Cinéma mintájára 2004-ben létrehozott országos rendezvény
valóban elmaradt; helyette több filmszínház, multiplex lánc saját ünnepet hirdetett, így sok
kicsi rendezvény vette át az egy nagy helyét. Megkereste a lap Didier Dutour ötletgazdát, aki
idén már nem vett részt a szervezésben, egykori cége, az Upper-Stúdió Somogyi Gábor
vezetésével megpróbálta tető alá hozni az eseményt – még állami támogatást is nyert rá az
NKA-tól, mintegy egymillió forintot nyomdaköltségre –, de nem tudott időben megegyezni a
mozisokkal és a forgalmazókkal.
Magyar Nemzet
2010. december 8.
Hiányos fotótámogatás
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottsága elé csak december 16-án kerül az NKA
Fotóművészeti Kollégiumának középtávú stratégiája, a grémium már a napokban
nyilvánosságra hozta: hiánypótló monográfiák megjelentetésével, kutatói, kurátori programok
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finanszírozásával, új alkotói támogatásokkal kíván lendületet vinni a kortárs magyar
fotográfiába – tájékoztat az írás. Tudományos igényű magyar fotográfiatörténeti monográfia
íródik, befejeződött a rendszerváltás sajtófotóinak feldolgozása, és elkezdődhet Gadányi
György több ezer darabos fotótechnikai gyűjteményének katalogizálása is. A Fotóművészeti
Szakkollégium új stratégiája több fotográfusnak szán fejenként kevesebb pénzt, Budapest
mellett a vidékre és a határon túli területekre is nagyobb figyelmet fordít. Horányi Attila
kollégiumvezető szerint a kortárs magyar fotográfia helyzete nemzetközi összehasonlításban
nem rossz, ám messze van a tökéletestől.
Magyar Nemzet
2010. december 9.
Csak az biztos, hogy lesz filmszemle
Annyi bizonyos: ha nem is a hagyományos februári időpontban, de lesz 2011-ben filmszemle,
mégpedig április végén, május elején, a Mediawave és a cannes-i filmfesztivál közötti héten.
Az MMK a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pályázott sikerrel a 42. Magyar
Filmszemle megrendezésére. A szemle versenyprogramjába 17, a bemutató szekcióba 13
nagyjátékfilm jelentkezett, több mint száz a dokumentumfilmek száma, ám a finanszírozási
bizonytalanság miatt eddig nem kezdődhetett meg az alkotások előzsűrizése.
Magyar Nemzet
2010. december 13.
Béke a könyvszakmában
A jövő év elején indulhat a megújult Márai-program
A korábbihoz képest pontosabb koncepció a műveket helyezi a középpontba: állami
szerepvállalással juttatja el a legfontosabb alkotásokat a könyvtárakon keresztül az
olvasókhoz, de támogatja a szerzőket és a könyvszakma más szereplőit is. Olyan konszenzus
született a Márai-programmal, amely hosszú időre biztosítani látszik a békét a
könyvszakmában – vélekedett Szőcs Géza kulturális államtitkár a program indulását bejelentő
sajtótájékoztatón – adta hírül a napilap.
Népszabadság
2010. december 11.
Nemzeti minimummal indul a Márai-program
Évi egymilliárd kiadók, könyvtárak, olvasók támogatására
Januárban elindulhat a 2006 óta vajúdó Márai-könyvprogram, a Nemzeti Kulturális Alap
eddigi legnagyobb, évi egymilliárdos vállalkozása. A korábbi elképzelésekhez képest
lényeges változás, hogy a könyvtárak a Márai-könyvcsomag 30 százalékát kötelezően kapják
meg, csak a többiből választhatnak. A fölállítandó két ideiglenes NKA kollégium működését
(az egyik szépirodalommal, a másik tény- és szakirodalommal foglalkozik), amelyeknek az
érintett szakmai szervezetek, intézmények és a tárca által delegált tagjai összeállítják az ezer
könyvcímet tartalmazó Márai-könyvlistát. A lista 30 százaléka „nemzeti minimumként" eljut
minden kijelölt könyvtárba, 70 százalékából a könyvtárak olvasói igények alapján
válogathatnak. Ezzel csaknem ötéves hányódás után ér révbe a Magyar Könyvkiadók és
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Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) által kezdeményezett, skandináv mintára kidolgozott, a
magyar nyelvi kultúrát és olvasást segítő könyvprogram. Amely – ne feledjük –, az eredeti
Márai-programnak csupán egy része.
Magyar Nemzet
2010. december 14.
Módosítanák az NKA-törvényt
Műemléki védettségű társasházak is pályázhassanak örökségvédelmi forrásokra a Nemzeti
Kulturális Alaphoz (NKA) – többek között ekként módosítaná az Országgyűlés kulturális
bizottságának elnöke, L. Simon László az NKA működéséről szóló törvényt, a tervezetet
tegnap a bizottság parlamenti általános vitára alkalmasnak találta. A módosítás lehetővé
tenné, hogy az NKA előző évi maradványa a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe
vehető legyen az előző évi kötelezettségvállalások fedezetére.
Népszabadság, Kultúra.hu, Gondola.hu
2010. december 14.
Kulturális bizottság: nem lennének elvonhatók az NKA bevételei
Nem vonhatna el a költségvetés a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bevételeiből és év végi
maradványaiból L. Simon László fideszes képviselő törvényjavaslata szerint, melyet az
Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága hétfői ülésén általános vitára alkalmasnak tartott –
írja napilap.
Törvényjavaslatának céljáról L. Simon László elmondta: lehetővé akarják tenni, hogy az
NKA – a főösszegét biztosító játékadó-bevételeken túl – költségvetési támogatásokat is
fogadhasson, míg a szervezet alapszerű működését biztosítaná az NKA bevételei és év végi
maradványai elvonásának tilalmát kimondó bekezdés. A képviselő hozzátette: a javaslat
szerint ezentúl társasházak is pályázhatnának az NKA műemlék-felújítási alapjánál.
Karácsony Gergely (LMP) a törvényjavaslat céljaival egyetértve a jogszabály azon
bekezdését kifogásolta, amely kimondja, hogy az NKA-hoz érkező költségvetési támogatás
felhasználását a miniszter szabályozhatja.
HetiVálasz.hu
2010. december 21.
Döntöttek a kulturális alapról: ennek Hiller István is örült
Az Országgyűlés elfogadta az NKA-ról szóló törvény módosítását. Az összevont általános és
részletes vitát követően az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA) szóló
törvény módosítását. Az összevont általános és részletes vitát követően az Országgyűlés
elfogadta a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA) szóló törvény módosítását. L. Simon László
(Fidesz) expozéjában elmondta, a módosításnak köszönhetően a Kulturális Alap átviheti a
következő évre a ki nem osztott támogatásokat, így többéves kulturális projekteket is
támogathatnak és a társasházak is pályázhatnak az Alapnál. A képviselő hangsúlyozta: a
módosítást széles szakmai konszenzus övezi. Hiller István (MSZP) az általános vitában azt
mondta, ez épeszű javaslat, és nem kell ellene szavazni. A kormány azért lépi ezt meg, mert 2
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milliárd forint többlet keletkezett az alapnál, (az ötöslottó megnövekedett bevétele után)
amelyet nem tudnak elkölteni idén. Karácsony Gergely (LMP) szintén támogathatónak
nevezte a javaslatot, de módosító indítványt nyújtott be, mert szerinte a miniszter által
kiosztható támogatásokra ugyanazoknak a szabályoknak kellene vonatkozni, mint a normál
támogatásokra. Káros lenne, ha a politikusok döntenének arról, hogy mi a jó kultúra –
hangsúlyozta. A jobbikos Kiss Sándor ugyanerre felhívva a figyelmet azt mondta, ha laikus
olvassa ezt a programot, akkor nem a Nemzeti Kulturális Alap, hanem a miniszter kulturális
alapja jut eszébe. Az LMP-s módosító javaslatot a parlament leszavazta, a törvényjavaslat
egészét azonban 248 igen, 2 nem és 76 tartózkodással elfogadták. A képviselők rábólintottak
a törvény sürgősséggel történő kihirdetésére is – olvasható a tudósításban.
***

