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A FÉLFORDULAT PROGRAMJA
KÜLDETÉS, ALAPVETÕ CÉLOK ÉS FELADATOK

Küldetés

Az NKA küldetése a magyar kulturális élet számára hosszú távon és kiszámítható módon mû-
ködõ, állami mecénási szerepét kiteljesítõ, nélkülözhetetlen intézményi szerep biztosítása. Az NKA-
nak ezért a szûken vett pénzosztó szereppel ellentétben a magyar kultúra legjelentõsebb állami „meg-
rendelõjévé”, tudatos mecénásává szükséges válnia.

Alapvetõ célok

1. Az NKA alapvetõ céljai egy modern, demokratikus állami kulturális szerepvállaláshoz illõen,
a következõk:

– hozzájárulás a magyar kultúra értékeinek megõrzéséhez,
– a kultúra új vagy megújuló minõségû értékeinek felkarolása és támogatása,
– a kulturális értékekhez való hozzájutás drámai (térbeli, jövedelmektõl függõ, iskolázottságon

alapuló, stb.) különbségeinek csökkentése és egyben a kulturális igényesség növelése,
– a rendelkezésre álló források bõvítése a tárcákkal és a piaci szereplõkkel kialakítható partner-

ségi rendszerek keretében.
2. Az NKA további feladata, hogy mûködése, döntése és egész szervezete maga is új minõséget

jelentsen a kultúra egésze számára. Ennek értelmében meg kívánjuk erõsíteni a döntéshozók, mint az
egész pályázati rendszer meghatározó szereplõinek helyzetét. Így változtatásainknak alapvetõen a
döntések szakszerûségét, minõségét, átláthatóságát, a döntési szempontok objektivitását kell szolgál-
nia. Ennek érdekében részben formalizálnunk kell a döntések folyamatát, anélkül, hogy a kollégiumi
autonómia lényegében csorbulna. E változtatásoknak együtt kell járniuk a bürokratikus elõírások és
szabályok érzékelhetõ csökkenésével, az átfutási idõk markáns rövidülésével, a nyilvánosság növek-
võ igénybevételével, a pályázói elégedettség növekedésével.

3. Meg kívánunk gyõzõdni arról, hogy az NKA támogatások segítségével milyen eredmények
jönnek létre és ennek megismerésére részint megteremtjük a belsõ szakmai elemzõ munka feltételeit,
részint széles társadalmi partnerség kialakításába kezdünk bele.

4. Célunk továbbá, hogy jelentõsen javuljon az NKA társadalmi ismertsége, növekedjen dön-
téseinek nyilvánossága, pénzügyileg és szakmailag egyaránt kikezdhetetlen szervezetként tartsák
nyilván.

Utak a céljainkhoz

Az NKA céljai elérésében egy pillanatra sem mondhat le az értékközpontosságról mint alapve-
tõ követelményrõl, mint döntései meghatározó szempontjáról. Meggyõzõdésünk, hogy a céljainkhoz
vezetõ utak, a középtávon kijelölendõ prioritások, a megváltozó módszerek éppen ezt fogják erõsíte-
ni. Ezt szolgálja a pályázati kiírások koordinációjának javítása, és alaposabb elõkészítése révén a pénz-
eszközök egy részének koncentrálása közösen eldöntött céljaink szerint, lehetõséget teremtve a szét-
szóródott, alig érzékelhetõ változások helyett a megtervezett áttörések megvalósítására. Mindezekre
tekintettel:
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1. Két éven keresztül kiemelt programként és ennek megfelelõen jelentõs összeggel támogatni
kívánjuk:

– a leszakadó térségek és leszakadó társadalmi csoportok kulturális, mûvelõdési programjait,
– az EU támogatási forrásainak megszerzését.
2. A következõ három évben a mûvészeti területeken, az új kulturális értékek felkarolása gya-

korlatilag a magyar kortárs mûvészet kiemelt és tartós támogatását jelentse.
3. Új források bevonásával, más, nemcsak állami támogatókkal együttmûködve az NKA 2006-

ig legyen a digitális megõrzés és szolgáltatás legfontosabb támogatójává a kulturális közvetítõrendszer
területén. A program egyidejûleg biztosítsa ezen értékek nagy részénél a minél teljesebb hozzáférés le-
hetõségét.

A 2004–2005. évek feladatai

1. Az új kurátorok belépésével párhuzamosan átalakítjuk a döntéselõkészítés rendszerének lo-
gikáját, építve a megkezdett és folytatandó informatikai fejlesztésekre. Ugyanígy a döntések megala-
pozottságát kívánjuk szolgálni azzal is, hogy megteremtjük a pályázatok, valamint a kiírások és a dön-
tések értékelési rendszerét. 2005 elsõ felében szeptemberig – e feladat támogatásaként – lehetõvé kell
tenni a pályázatok on-line benyújthatóságát.

2. Már ebben az esztendõben megkezdjük a döntéshozó testületek szakértõi munkacsoportjának
a kiépítését, megteremtve ezzel a pályázati kiírások és bírálatok szakmai döntésmechanizmusának fel-
tételeit.

3. 2005-ben megkezdjük annak a kultúrbarát társadalmi hálónak (értékõrzõk) létrehozását,
amely egyrészt az NKA szövetségesévé tehet százakat és ezreket, másrészt (részben) biztosíthatja szá-
munkra a szakmai (és társadalmi) ellenõrzés, kontroll személyi feltételeit.

4. Már ebben az évben megteremtjük a nyilvánosság és az NKA új formájú találkozásait. Ennek
érdekében

– kiépítendõ az NKA tervezett és állandó médiajelenléte,
– megkezdjük egy NKA-mûsornaptár szerkesztését,
– mindehhez megfelelõ fejlesztéseket indítunk be egy korszerû weboldal (portál) megteremté-

sére.

Tartalmi és szervezeti változások

A Nemzeti Kulturális Alapprogram „kinyitása” több szempontból szükséges. Egyrészt a kultú-
rára fordítható kormányzati pénzek növekedése nem lesz erõteljes. Ezért szükséges, hogy az NKA erõ-
feszítéseket tegyen pótlólagos források megszerzésére. Ez nem csupán az NKA érdeke, hanem a ma-
gyar kultúráé is. Ezért fel kell készülnünk a kulturális járulékon (és a költségvetési pénzeken) kívüli
pénzeszközök befogadására és kezelésére.

Az új források bevonási útjai:
– befektetõk (ppp) ösztönzése,
– mecénásokkal való együttmûködés,
– szponzorok felkutatása.
A „kinyitás” másik útja, a társadalmi nyilvánosság és az ehhez kapcsolódó aktivitás megterem-

tése. Ennek alapvetõ eszköze az értékõrzõk program beindítása.
A nyilvánosság elõtti mûködés harmadik, fontos, kikerülhetetlen területe új kommunikációs

stratégia kialakítása.
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A pályázatok elõkészítéséhez szükséges teendõk:

– Stratégia- és munkaterv-készítési kötelezettség: a bizottság és minden kuratórium számára a
2005–2007 közötti idõszakra. Teendõk:

– megfelelõ adatsorok és beszámolók biztosítása az igazgatóság részérõl,
– elmozdulás a megrendelõ, orientáló szerep felé, azaz kuratóriumonként középtávra érvé-

nyesíthetõ célok, prioritások kijelölése,
– ismeretek biztosítása a más területen elképzelt vagy megvalósított, tartalmilag kapcsolódó

pályázati forrásokról.
– Pályázati ûrlap revízió – a döntések megfelelõ támogatása érdekében – az adminisztrációs

igény csökkentése az elemezhetõ információk szükség szerinti növelése.
– A pályázati kiírási ciklusok növelése, mindazokon a területeken, ahol a pályázat nem igazodik

„kötelezõen” egy adott idõponthoz.
– A szervezeti feltétel – elemzõ csoport – tényleges kialakításához a tevékenységek egyértelmû

meghatározása.

A bírálati szakasz korszerûsítéséhez szükséges teendõk

– Az elfogulatlan tárgyszerû bírálat lehetõségeinek biztosítása, illetve ennek elõsegítése érdeké-
ben minél több, az objektivitást, az informáltságot elõsegítõ feltétel megteremtése. Így a megelõzõ idõ-
szakra kiterjedõ adatsorok a pályázóról, részben az informatikai lehetõségek fokozott kihasználásával
a döntés-elõkészítési eljárások átalakítása. Mindez csökkenti az összeférhetetlenség kiküszöbölhetet-
lensége miatti kockázatot és hitelvesztést.

– Elvárás és megteremtendõ a döntések és a döntés-elõkészítés korszerûsítése mellett az admi-
nisztratív reagálás – jóváhagyás, szerzõdés, utalás, stb. – felgyorsítása, egyszerûsítése. Mindehhez el-
engedhetetlen a lehetséges szûk keresztmetszetek vizsgálata és feloldása, valamint ha ez lehetséges de-
reguláció, a szabályoknak az elengedhetetlenül szükséges mértékre csökkentése.

– Felmerült és további vizsgálatot igényel az anonimitás kérdése, tehát olyan megoldások elem-
zése, amelyben a pályázatok azonosítása a szerzõdéskötésig nem ismeretes a bírálók elõtt.

A pályázatok ellenõrzésének kérdései

– A pénzügyi és formális teljesítés és tartalmi ellenõrzés alapvetõen különbözõ feladatokat és el-
járásokat igényel. Miközben az elsõ többé-kevésbé megoldott, bár nem képes a pályázatok belsõ
– pénzügyi – összefüggéseit, ellentmondásait ez sem feltárni, a tartalmi ellenõrzés gyakorlatilag telje-
sen hiányzik.

– A pénzügyi és formális teljesítések ellenõrzési többletlehetõségeinek vizsgálata az igazgató-
ság feladata.

– A tartalmi ellenõrzés és értékelés a kuratóriumok feladata, valamint feladata a bizottságnak is.
E tekintetben meg kell vizsgálni szabályozott mintavétel alapján történõ idõszakos, tartalmi ellenõrzés
bevezetésének lehetõségeit. Ugyancsak a tartalmi ellenõrzést szolgálja a pályázatokról való kuratóri-
umi tartalmi beszámolók rendszerének kialakítás.

– A tartalmi ellenõrzés és értékelés biztosításának fontos feltétele az elemzõ csoport felállítása
legkésõbb 2005. január 1-jével. Ugyancsak az ehhez szükséges információkhoz segít az értékõrzõ
program, miközben ennek kulturális politikai szerepe jóval több és összetettebb.
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Az NKA és a nyilvánosság

Még ebben az esztendõben el kell készülnie az NKA kommunikációs koncepciójának, majd en-
nek megvitatását és elfogadását követõen a kommunikációs stratégiának is.

A bizottság a tartalmi és szervezeti változások alapvetõ elveit elfogadva, döntéseket hozott
konkrét teendõk megkezdése érdekében. A bizottság az év folyamán ezeknek elõrehaladását és teljesí-
tését figyelemmel kívánja kísérni, és további döntéseket kíván hozni esetleges elmaradások, vagy hi-
ányzó feladatok pótlására.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM 
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Az NKA SzMSz-e második rész V. fejezete 2004. szeptember 6-i hatállyal az alábbiak szerint
módosult:

V.

A tisztújítással kapcsolatos eljárás

Az Alapprogram tisztségviselõinek kinevezésérõl, a küldési és a jelölési jogokról, a miniszter
saját hatáskörében történõ megbízás jogosultságáról, továbbá a mandátumok idõtartamáról, megszün-
tetésérõl a jogszabályok részletesen rendelkeznek.

Jelen szabályzat a Bizottság, illetve a Bizottság elnökének a jogszabály végrehajtásával kapcso-
latos feladatait az alábbiak szerint szabályozza.

1.

A Bizottság tagjainak jelölése

A törvény 2. §-ának (3) bekezdése a) pontja alapján a miniszter a Bizottság hat tagját saját hatás-
körében, további hat tagját pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek jelölése alapján
bízza meg.

1.1. A Bizottság tagjainak jelölése érdekében a Bizottság elnöke – a miniszterrel és a Bizottság-
gal történõ elõzetes egyeztetés alapján – meghatározza azt a jelölést lebonyolító ernyõszervezetet (a
szakmát jelentõs mértékben lefedõ tagsággal rendelkezõ gyûjtõszervezetet) – ernyõszervezet hiányá-
ban pedig reprezentatív szervezetet –, amelytõl a megüresedett bizottsági helyekre jelölést kér.

1.2. A miniszter a jelöléssel betölthetõ helyek legalább kétszeresének megfelelõ személyre kér
jelölést, melyek közül jogosult az új tagokat kinevezni.

2.

Tisztújítás a szakmai kollégiumokban

A törvény 2. §-ának (3) bekezdése c) pontja alapján a miniszter a szakmai kollégiumok tagjai fe-
lét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása
után, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek küldik.
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2.1. A Bizottság elnöke – a Bizottság döntése alapján – felkéri a szakmai kollégiumoknak meg-
felelõ kulturális szakterület ernyõszervezetét – ernyõszervezet hiányában pedig reprezentatív szerve-
zetét –, a tisztújítás koordinálására és lebonyolítására. Az ernyõszervezet kiválasztása – amennyiben
több is van egy szakterületen belül – a Bizottság jogkörébe tartozik.

2.2. A Bizottság elnöke a lebonyolító szervezet részére írásban megküldi a megválasztandó kül-
döttek számát és a Bizottság 2.3. pontban foglalt ajánlását.

2.3. A Bizottság a lebonyolító szervezetek részére ajánlást készít, amely tartalmazza az aláb-
biakat:

– a delegálási eljárásba bevonni érdemes ismert szervezetek aktualizált listáját,
– azokat az elveket, amelyek alkalmazását érdemesnek tartja a delegálásban/jelölésben részt ve-

võ további „érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek” kiválasztásában,
– a megválasztandó küldöttek javasolt szakmai összetételét,
– a küldöttek választásánál figyelembe veendõ további szempontokat.
2.4. Az egyes kollégiumokba küldött személyek adatait (név, levelezési cím, állandó lakcím, te-

lefon, foglalkozás/beosztás, tudományos fokozat, szakmai önéletrajz, nyilatkozat a megbízás elfoga-
dásáról) a lebonyolító szervezet a felkéréstõl számított 30 napon belül köteles a Bizottság elnökének
eljuttatni.

Az általános szabályokat lemondás, felmentés stb. esetén is alkalmazni kell.
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a szakterület 2004. október 1.–2005. má-
jus 31. között megvalósuló programjainak és eseményeinek támogatására.

Pályázni lehet:

Kiemelkedõ jelentõségû országos vagy regionális rendezvények, fesztiválok és
kiállítások támogatására

Altéma kódszáma: 1907

A pályázatot a program megrendezõje nyújthatja be.
Javasoljuk a régiókban együttmûködõ partnerek írásos megállapodását!

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– útiköltségre,
– szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– helyiségbérlet díjára,
– bérleti díjra (terem, eszköz),
– propagandaköltségre,
– csoportos étkezésre,
– szakmai anyagköltségre (tételes felsorolása szükséges).

A pályázathoz csatolni kell:
– a tervezett rendezvény(ek) részletes leírását és idõpontját,
– több program esetében rendezvényenkénti költségvetést.

A pályázónak a megvalósításhoz szükséges teljes összegbõl 30%-os önrésszel kell rendelkeznie,
az errõl szóló nyilatkozatot is csatolni kell a pályázathoz!

A pályázatok

2004. október 28-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) Adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium



KOLLÉGIUMI TAGOK � NKA HÍRLEVÉL 1131

A DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

Elnök: Peternák Miklós igazgató, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
Tagok:
Beke László igazgató, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
Horváth Katalin szakértõ, IHM
Kertész László miniszteri biztos, IHM
Kitzinger Dávid miniszteri fõtanácsadó, IHM
Körösényi Tamás elnök, NKA Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Zsíros Ildikó szakértõ, IHM
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AZ NKA AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Szakmai kollégium Beérkezési határnap

Könyvtári szeptember 30.

Fotómûvészeti október 4.

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi október 18.

Levéltári október 20.

Népmûvészeti október 28.

*

Az NKA levelezési címe:
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

H–1388 Budapest, Pf. 82
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