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TÁJÉKOZTATÓ
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 2004. ÉVI MÛKÖDÉSÉRÕL

A BIZOTTSÁGI MUNKA RENDES MENETE

A Bizottság a 2004. év során tíz rendes, közöttük három kibõvített ülést tartott, melyekre a
szakmai kollégiumok elnökeit is meghívta.

Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség. A Bizottság két ülésén határozatképtelen volt.

Az ülések napirendje az alábbiak szerint alakult:

2004. február 2.

Napirendek:
A Mûemléki és Régészeti Kollégium feladatköre
Az NKA 2003. évi bevételi tervének teljesülése
A szakmai kollégiumok felügyeleti rendszere
A Levéltári Szakmai Kollégium pályázati felhívása
Kollégiumi tagok visszahívásának kezdeményezése
Tájékoztatás az NKA alapító okiratának tervezett módosításáról
Körlevél az NKA szakmai kollégiumainak vezetõi részére

2004. március 22.

Napirendek:
Az NKA elnökének költségvetése
A Bizottság 2004. évi munkaterve
Civil szervezetek által alapított díjak támogatásáról
A Bizottság tagjai és a szakmai kollégiumok vezetõi, valamint tagjai részére adható tiszteletdíj

emelésére javaslat
A szakmai kollégiumok 2003. évi beszámolói

2004. április 19.

Napirendek:
Az NKA Bizottságának 2003. évi beszámolója
Az NKA Igazgatóságának beszámolója
A civil szervezetek által alapított díjak támogatásáról
A szakmai kollégiumok 2003. évi beszámolói – 2. rész
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2004. május 24. – kibõvített ülés

Napirendek:
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egy felfüggesztett pályázata
Civil szervezetek által alapított díjak támogatásának különös szabályai
A tisztújítás végrehajtásáról szóló rendelet módosítása
Holland évad támogatása
Ad-hoc kollégiumok beszámolói.
Kollégiumi elnök kinevezésének meghosszabbítása
A laptámogatási rendszer elemzése

2004. június 28. – kibõvített ülés

Napirendek:
A Bizottság korábbi határozatainak áttekintése
Az NKA szervezeti-tartalmi fejlesztésének feladatai
Belsõ ellenõrzési kézikönyv a Bizottságra és a szakmai kollégiumokra vonatkozó

kivonatos része

2004. július 8.

Napirendek:
Kollégiumi és bizottsági tagok változásának ismertetése
Az NKA szervezeti-tartalmi fejlesztésének feladatai – tisztújítás
A szakmai kollégiumok felügyelete a Bizottság részérõl
Belsõ ellenõrzési kézikönyv
Az NKA szervezeti-tartalmi fejlesztésének feladatai
Az NKA által korábban kutatási pályázatokra zárolt 10 milliós keretrõl
Az NKA pillanatnyi anyagi helyzetének ismertetése
Kultúra 2000 program 2004. évi pénzügyi keretének meghatározása
Az NKA törvényének módosítása
A Bizottság elnökének helyettesítése

2004. augusztus 23.

Napirendek:
Az NKA szervezeti-tartalmi fejlesztésének feladatai
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2004. október 4.

Napirendek:
A tisztújítási folyamat pillanatnyi állása
Az NKA szervezetfejlesztési folyamatának alakulása
Az NKA folyóirat pályázati kiírásának módosítása
Az NKA és a Nemzeti Cilvil Alapprogram közötti együttmûködés
A Fotómûvészeti Szakmai Kollégiummal kapcsolatos bejelentésekrõl és vizsgálatról
Tájékoztatás az NKA pályázati keretének csökkentésérõl szóló határozat végleges számairól
A kollégiumi felügyeleti rendszer módosítása
Az NKA 2005. évre szóló belsõ ellenõrzési tervének javaslata
Békés Pál „Nagy Könyv” projektjének ismertetése
Az NKA Igazgatósága által alkalmazott pályázati adatlap ismertetése, véleményezése
A Bizottság jövõbeni (ez évi) munkarendje, üléseinek idõpontja.
Elnöki keret emelése
Új székház
Kormányzati „Stop”
E-mail-en továbbított dokumentumok

2004. november 15–16. – kibõvített ülés

Napirendek:
A tisztújítási folyamat elsõ szakaszának eredményei, a második szakasz teendõi
Összeférhetetlenségi szabályok módosítása
Az NKA Bizottsága által a 2004. május 24-i ülésen elõírt kutatási pályázatok teljesítésérõl
A 2005. évre vállalható kötelezettség mértékének emelése
Az NKA 2005. évi várható bevétele, fõbb csoportok szerinti felosztás
A kollégiumi tagok számára, a 2005. év elejére tervezett tréning
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)
53 millió forint összegû támogatása
Az elnöki keret növelése
A Magyar Hírlap megszûnése következtében fennálló hirdetési változások
Rövid beszámoló a tisztújítási folyamat elsõ szakaszának eredményeirõl
Az NKA 2005. évi várható bevétele, fõbb csoportok szerinti felosztása
Az NKA 2005–2007. évekre szóló munkaterve
Az NKA informatikai rendszerének internetes továbbfejlesztése
Az NKA kommunikációs stratégiája
2005. évre szóló ellenõrzési terv
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló törvény módosítása
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2004. december 13.

Napirendek:
Az NKA arculati kézikönyve
Beszámoló az NKA laptámogatási pályázatainak tapasztalatairól
Tájékoztató az NKA informatikai rendszerérõl
Beszámoló a korábban zárolt kutatási keretek tárgyában
2004. évi szakmai beszámolók szempontrendszere
Dr. Román András kollégiumi elnök helyettesítése
Egyszerû közbeszerzési eljárás a közlemények megjelentetése tárgyában
Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok módosítása
Az NKA pályázati rendszerének 2005. évi prioritásai és a kollégiumi pályázati keretek
Szakmai kollégiumok tisztújításának folyamata
„A Nagy Könyv” program ismertetése
Maár Gyula filmjének támogatása
A belsõ ellenõrzés eredményeinek ismertetése, az Állami Számvevõszék vizsgálatának

megkezdése
Az NKA új irodaházával kapcsolatos folyamatok alakulása
Az NKA tisztújítási ceremóniája

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának titkára
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A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN SZÜLETETT
HATÁROZATOK

A Bizottság a 2004. év során tíz rendes, közöttük három kibõvített ülést tartott, melyekre a
szakmai kollégiumok elnökeit is meghívta.

Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség. A Bizottság két ülésén határozatképtelen volt.

Az üléseken a következõ határozatok születtek:

2004. február 2.

1. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

feladatkörével kapcsolatos elõterjesztést, az ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével.

2. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

összetételére tett javaslatot az elõterjesztésben foglaltak szerint.

3. sz. határozat
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadja az elõterjesztésben található tájékoztatást, illetve,

hogy az 50,3 millió forint maradványt az igazgatóság az új irodaépület felújítására fordítja.

4. sz. határozat
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadja az elõterjesztésben található pályázati kiírást

a 6. ponthoz javasolt megjegyzéssel kiegészítve.

2004. március 22.

1. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2004. évi munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy az

összmûvészeti fesztiválok ügyét szeptemberben, a mûvészetoktatást pedig lehetõség szerint
májusban tûzik napirendre.

2. sz. határozat
A Bizottság elfogadta a Pulszky Társaság pályázatának támogatását 2 fõ tartózkodása mellett.

3. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadja a tiszteletdíjak emelését, az elõterjesztésben foglaltak

szerint.
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4. sz. határozat: A szakmai kollégiumok 2003. évi beszámolói – 1. rész
A zenei kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta, de kéri a popzenével

kapcsolatos megjegyzések részletezését. 
A színházi kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A könyvtári kollégium beszámolóját egyhangúlag elfogadta a Bizottság.
A táncmûvészeti kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A múzeumi kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A levéltári kollégium beszámolóját a Bizottság által megadott szempontrendszer szerint

javítani szükséges.
Az ismeretterjesztési és környezetkultúra kollégium beszámolóját a Bizottság által megadott

szempontrendszer szerint javítani szükséges.
A közmûvelõdési kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.

2004. április 19.

1. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Bizottsági beszámolót, az elhangzott kiegészítésekkel

módosítva.

2. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság beszámolóját az elhangzott

kiegészítésekkel módosítva.

3. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a civil szervezetek által alapított díjak támogatásáról szóló

elõterjesztést.

4. sz. határozat: A szakmai kollégiumok 2003. évi beszámolói – 2. rész
Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium beszámolóját javítani szükséges. A Bizottság megbízza

Németh Györgyit és Harsányi Lászlót az egyeztetés elvégzésével. Ezek után a kollégiumi beszámoló
elfogadásáról Németh Györgyi és Harsányi László dönt.

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A Mozgókép Szakmai Kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A Népmûvészeti Szakmai Kollégium beszámolóját a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
A Szépirodalmi Szakmai Kollégium beszámolóját pontosítani szükséges. A Bizottság

megbízza Bella Istvánt és Perlik Pált az egyeztetés elvégzésével. Ezek után a kollégiumi beszámoló
elfogadásáról Bella István és Harsányi László dönt.

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium beszámolóját pontosítani szükséges. A Bizottság
megbízza Bauer Istvánt és Perlik Pált az egyeztetés elvégzésével. Ezek után a kollégiumi beszámoló
elfogadásáról Bauer István és Harsányi László dönt.

A Levéltári Szakmai Kollégium és az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai
Kollégium javított beszámolóit a Bizottság egyhangúlag elfogadta.
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2004. május 24.

1. sz. határozat
A Bizottság a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium 2013/95. sz. pályázatról hozott támogatási

döntését megszüntette.

2. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a kollégiumok ez évi keretébõl 10 millió forint

zárolásra kerüljön kutatási, elemzési pályázatok kiírása céljából. Amely kollégiumok az ez évi
keretüket már kimerítették, ott ez jövõ évre szóló kötelezettségvállalást jelent.

3. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag hatályon kívül helyezte a Bizottság 3/2003. (III. 17.) számú

határozatát.

4. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a tisztújítás végrehajtásáról szóló rendelet

módosításra kerüljön abban a tekintetben, hogy a bármilyen okból megüresedett tag helyére kerülõ új
tag kinevezése 4 évre szóljon. 

5. sz. határozat
Elnök úr bejelentette, hogy írásban megtörtént 20 millió forintos keret megszavazása a holland

év támogatására. Ezt a Bizottság 9 beérkezett igen szavazattal fogadta el.

6. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a következõ ideiglenes szakmai kollégiumok 2003. évi

beszámolóit:
– Digitális Média és Mûvészeti Kollégium, Millenáris rendezvények ideiglenes kollégiuma,

EU Kommunikációs ideiglenes kollégium, Fogyatékossággal élõ emberekért – média és mûvészeti
ideiglenes kollégium, ITHAKA program ideiglenes kollégium

7. sz. határozat
A Bizottság egyhangúlag elfogadta Kozma Károly kollégiumi elnöki kinevezésének egy évvel

való meghosszabbítását.

2004. július 8.

1. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA és az NKA Igazgatósága

tevékenységének alapvetõ irányait az elõterjesztésben foglaltak szerint.

2. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Bizottság az NKA és az NKA

Igazgatósága tevékenységének alapvetõ irányait megfogalmazó dokumentumot sem a Hírlevélben,
sem a web-oldalon nem hozza nyilvánosságra.
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3. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással a Bizottság elé korábban beterjesztett, az NKA és az NKA

Igazgatósága tevékenységének alapvetõ irányait megfogalmazó Feladattervet változtatás nélkül
elfogadta.

4. sz. határozat:
A Bizottság a Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium azon kérését, mely szerint a tavalyi

évrõl megmaradó 44 millió forintos keretet ne vonják meg tõle, egyhangú szavazással elutasította;
tehát a kollégium 2004. évre 100 millió forinttal gazdálkodhat.

5. sz. határozat:
A Bizottság Harsányi László elnök távollétében dr. Gecsényi Lajos bizottsági tag elnöki jogkör 

gyakorlására való felhatalmazását egyhangú szavazással elfogadta.

2004. október 4.

1. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással kéri a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a

Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1999. évi XXIII. tv. végrehajtásáról szóló 13/1999.
(VII. 28.) NKÖM rendelet 20. § (3) bekezdését egy alkalommal függessze fel.

2. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással Gyõri Lajosnak a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

szabálytalan mûködésével kapcsolatos bejelentés kivizsgálása tárgyában született elõterjesztés
kapcsán elfogadja a következõket:

1. az egyértelmûen bizonyított eset miatt – figyelemmel arra, hogy a Fotómûvészeti Szakmai
Kollégiumban 3 fõnek lejár a megbízatása – a Bizottság kijelölt tagja minden kollégiumi ülésen
köteles jelen lenni és a szabályos mûködés felett õrködni;

2. etikai Bizottságot nem hoz létre;
3. a Bizottság a felfüggesztett támogatások esetében a belsõ ellenõrzés megállapításainak

megfelelõen jár el, két pályázat támogatása megszüntetendõ;
4. az NKA-nál hatályos összeférhetetlenségi szabályokat meg kell erõsíteni.

3. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az elõterjesztéshez tartozó javaslatot, azaz

kötelezõ folyóirat-támogatás (799 millió Ft) csökkentését 100 millió Ft-tal, valamint a maradék
keretbõl csak 200 millió Ft ez évi keret terhére történõ kötelezettségvállalást, a további 500 millió
Ft-ra pedig kötelezettségvállalást 2005-re.

4. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az állandó kollégiumok részére a

folyóirat-támogatási összeg kivételével jóváhagyott keret (4 797 E Ft) csökkentése átlag 8,15%-kal,
azaz 391 E Ft-tal megtörténjen.
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5. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Bizottság döntését követõen végrehajtott

szerzõdések meghiúsulásából származó és egyéb maradványok visszafizetésébõl származó összegek
zárolása a fennálló hiány csökkentése érdekében történjen meg.

6. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a miniszteri keret minden döntése – mely a

törvény által meghatározott 25%-os keret összegét meghaladja –, jövõ évi kötelezettségként kerüljön
elszámolásra.

7. sz. határozat:
A Bizottság a kollégiumok következõ évre vállalható kötelezettségvállalás mértékének 10-rõl

15%-ra való emelésében egyhangúlag egyetértett.

8. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással, az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadja a kollégiumok

Bizottsági tagok általi felügyeleti rendszerét.

9. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással egyetért abban, hogy a jövõ évi keretbõl a szervezés alatt

álló komplex olvasási, könyvtári kultúrafinanszírozási projektre 500 millió Ft-ot különít el.

2004. november 15-16.

1. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az elõterjesztésben foglaltak szerint az NKA

tisztújítási folyamat részfeladataihoz rendelt határidõket.

2. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta: az NKA szervezeti és mûködési szabályzatának

összeférhetetlenségi elõírásai a Bizottság tagjaira – kiemelten a szakmai kollégiumi ülésekre
vonatkozó elõírásai – nem vonatkoznak; ugyanakkor megerõsítette, hogy a Bizottság tagjai a szakmai 
kollégiumok döntési folyamataiban semmilyen formában nem vehetnek részt, azaz nem nyilvánít-
hatnak véleményt, nem szavazhatnak.

3. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy azon szakmai kollégiumok, amelyek a

Bizottság korábbi határozata ellenére nem írtak ki kutatási pályázatokat, azt pótolják 2005. március
31-ig (az ehhez szükséges, kollégiumonkénti 10 millió forint zárolását, illetve a jövõ évi
költségvetésükben történõ kötelezõ elkülönítését a Bizottság fenntartja); továbbá felkéri a Bizottság
elnökét, hogy szakértõ bevonásával segítse az újjáalakuló kollégiumokat a megfelelõ kiírások
megfogalmazásaiban.
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4. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a szakmai kollégiumok a 2005. évi keretük

terhére az elõterjesztésben foglaltak szerint – a táncmûvészeti kollégium esetében a jelzett mértéket
17%-ra módosítva – vállalhatnak kötelezettséget.

5. sz. határozat:
A Bizottság az NKA 2005. évi várható bevételeinek fõbb csoportok szerinti felosztását az

elõterjesztésben foglaltak szerint egyhangú szavazással elfogadta.

6. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással az elnöki keretet 1,5 millió forinttal megemelte.

7. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással javasolja az NKA informatikai rendszerének

továbbfejlesztésérõl szóló feladatterv tárgyalását, az ahhoz tartozó határozat meghozatalát a
decemberi ülésre halasztani.

8. sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással, az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta az NKA

Bizottságának középtávú munkatervét.

2004. december 13.

1. sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás mellett egyhangú szavazással elfogadta az NKA számára ké-

szített logót.

2. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással elfogadta a következõket:
– minden kuratóriumnál a számítógépes döntés támogató rendszer bevezetését az év elsõ

felében – a szakmai sajátosságok figyelembevételével;
– a januári továbbképzésen esedékes felkészítõ munkával megbízza az NKA Igazgatóságának

informatikai igazgatóját, Talyigás Judit szakértõt, valamint Gecsényi Lajos bizottsági tagot;
– 2005. júniusi bizottsági ülésen a tapasztalatokról tájékoztatót kér.

3. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással a levéltári szakmai

kollégium kutatási pályázatát felfüggesztette.

4. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással a képzõmûvészeti szakmai

kollégiumnál az idén a kutatási keretbõl fennmaradó összeget egyedi pályázatra felszabadítja.
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5. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással elfogadta a 2004. évi

szakmai beszámolók szempontrendszerét.
A Bizottság egyhangúlag beleegyezett, hogy a mûemléki és régészeti kollégium elnöki tisztségét 

Dr. Román András akadályoztatása esetén Erõ Zoltán kollégiumi tag töltse be.

6. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással elfogadta, hogy az NKA

közleményeinek megjelentetése tárgyában egyszerû közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra; valamint
felkéri Kázmér Juditot és Fisch Gábort, hogy az eljárás bírálóbizottságában szakértõként mûködjön
közre.

7. sz. határozat:
A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással elfogadta, hogy az NKA

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának IV.1 pontja összeférhetetlenségi szabályai közül az
elfogultság esetkörére való utalás ne kerüljön törlésre.

8. sz. határozat:
A Bizottság – egy korábbi határozata módosításaként – egyhangú szavazással úgy döntött,

Maár Gyula filmje a Kultúra 2000 számára elkülönített keretbõl – egy összegben – kerüljön
támogatásra.
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A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT SZÜLETETT
HATÁROZATOK

A Bizottság rendes ülései közötti idõkben, amennyiben szükséges volt, írásbeli szavazást tartott.

Az ezen a módon született döntések a következõk voltak:

2004. május 19.

A Bizottság által korábban a GKM Turisztikai államtitkárságának közremûködésével
létrehozandó kulturális turisztika – pályázatok bonyolítására elkülönített 100 millió forintot
átcsoportosítja a program meghiúsulása miatt a következõ módon:

– a Holland Magyar Évad mûvészeti produkcióinak támogatására 20 millió forintot különít el;
– a fennmaradó 80 millió forintot a megfelelõ bevételek beérkezéséig tartalékba helyezi.

2004. augusztus 24.

A Bizottság egyhangúlag döntött abban, hogy az NKA tisztújítási folyamatába bevont, a
lebonyolítást koordináló szakmai szervezeteket a következõ kollégiumoknál megváltoztatja:

– Iparmûvészeti Szakmai Kollégium – Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete;
– Fotómûvészeti Szakmai Kollégium – Magyar Újságírók Országos Szövetsége;
– Szépirodalmi Szakmai Kollégium – Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete.

2004. november 8.

A Bizottság a Könyvtári Szakmai Kollégium ez évi keretének 100 millió forinttal történõ
megemelésének tárgyában egyhangúlag döntött.

2004. november 29.

A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangúlag szavazással elfogadta az ALICE
Csoport által elkészített „Az NKA marketing és kommunikációs stratégiája” címû dokumentumot;
ugyanakkor felkéri a fent nevezett céget, hogy egy lassabban megvalósítható, költségkímélõbb
változatot is készítsen.

A Bizottság az elõterjesztésnek megfelelõen egyhangú szavazással a bizottsági elnöki keretet
2 millió forinttal megemelte.

2004. december 3.

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA végrehajtási utasításának a
pályázatokról szóló tájékoztató közlemények kötelezõ megjelenésével kapcsolatos elõírás az
elõterjesztés értelmében módosításra kerüljön.

A Bizottság szavazással döntött: Maár Gyula filmjének 30 millió forintos támogatásának felét
– 15 millió forintot – a Mozgókép Szakmai Kollégium számára célzott támogatásként biztosítja.

dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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KAPCSOLATTARTÁS

A 2004. év az NKA szervezetfejlesztése jegyében, valamint a nagyszabású tisztújítási folyamat 
jegyében telt. Az NKA 10 éves mûködése, valamint a pályázatok számának nagybani növekedése
okán módosításra szorult.

Számos médium beszámolt a széles-sáv programról, az Alapprogramnál megváltozó pályázati
rendszerrõl, valamint a folyóirat-támogatási elképzelésekrõl.

Az NKA honlapja, a hírlevél, illetve a pályázati felhívások folyamatosan tájékoztatták az
érdeklõdõket a pályázati lehetõségekrõl, határidõkrõl.

A Bizottság munkáját hatékonyan segítették az Igazgatóság munkatársai.

Dr. Harsányi László, a Bizottság elnöke 2004. év során számos helyszínen tartott elõadást,
illetve képviselte az Alapprogramot, ismertette a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Stratégiai Tanácsa által kidolgozott Kulturális Stratégia munkaanyagát, annak fõbb irányelveit.

Májusban és júniusban kibõvített bizottsági ülésen vettek részt a kollégiumok elnökei, ahol
Harsányi László elnök a Bizottság elképzelései alapján tavasszal megkezdett szervezetfejlesztési
tervekrõl, az új döntés-elõkészítõ pályázati rendszerérõl tájékoztatta a jelenlévõket. A Bizottság
novemberi ülését is kibõvített formában tartotta, ekkor a 2005. évi prioritásokat és nagyobb
eseményeket ismertette a kollégiumok vezetõivel.

Elõadások, részvételek:

Január

Január 22.
Pallas Páholy Baráti Köre – „Kultúra 2004.” címmel elõadás, beszélgetés
Az összejövetelt az Informál Klub szervezte a Pallas Páholy Baráti Körével együtt
Helyszín: Pallas Páholy – Budapest

Január 24.
„Filmtámogatás, az ORTT támogatási rendszere, szempontjai, lehetõségei” –

kerekasztal-beszélgetés
További résztvevõk: Jankovich Marcell, Hajdu István, Sára Sándor, Török András,

Zelnik József
A rendezvény szervezõje: Országos Rádió és Televízió Testület
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház – Budapest

Január 28.
„Az IHM–NKA jövõbeli együttmûködési irányvonalai és 2004-es tervei, az NKA két új

pályázata” – sajtótájékoztató
További résztvevõk: Csepeli György – az IHM politikai államtitkára
A rendezvény szervezõje: Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Helyszín: A38 Hajó – Budapest
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Február

Február 4.
Kulturális Intézetek Igazgatósága – igazgatósági munkaértekezlet a Magyar Filmszemléhez

kapcsolódóan
Az esemény szervezõje: Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma, Kulturális Intézetek

Igazgatósága
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest

Február 18.
„10 év, 100 könyv, 100 kép” – kiállítás megnyitója
A rendezvény szervezõje: Magyar Fotómûvészek Szövetsége
Helyszín: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aulája – Budapest

Március

Március 26–27.
„A kisvárosok és kistérségek kulturális autonómiája”, XI. Kisvárosok Tanácskozása
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ – Pécsvárad

Április

Április 4.
„A Holocaust és nevelés kérdései” elõadás a Holocaust – humanizmus – nevelés címû

nemzetközi konferencián
További résztvevõk: Dr. Gavriel Barshaked – Yad Vasem Intézet, Jeruzsálem
A rendezvény szervezõje: MSZP Pedagógus tagozata, József Attila Mûvészeti Centrum
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest

Április 14.
„Nemzedékek Európája” címmel beszélgetés a Kávé habbal rendezvény keretében
További résztvevõk: Czeizel Endre, Dinnyés János
A rendezvény szervezõje. Develor Rt.
Helyszín: Cotton Club – Budapest

Április 20.
Rádiófelvétel a kultúrafinanszírozás témakörében

Április 26.
„A magyar kultúráról: adottságok és lehetõségek” címmel elõadás a Tudás és a kultúra az

Európai Unióban országos konferencián
A rendezvény szervezõje: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Európai

Információs Pont, Katona József Megyei Könyvtár
Helyszín: Katona József Könyvtár – Kecskemét
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Április 29.
„Kulturális intézmények szerepe az esélyegyenlõség megteremtésében az EU-csatlakozás

után” címmel elõadás szakmai tanácskozáson
A rendezvény szervezõje: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Kölcsey Ferenc

Közmûvelõdési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete
Helyszín: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – Debrecen

Május

Május 10.
„Pályázati lehetõségek a Nemzeti Kulturális Alapprogram terveiben 2004-re a hazai és a

határon túli könyvtárak számára. Hogyan segíti az NKA pályázataival a könyvtárak felkészülését az
Európai Unióba?” címmel elõadás a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján

A rendezvény szervezõje: Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ
Helyszín: Polgármesteri Hivatal – Csongrád

Május 12.
„A nonprofit kulturális szervezetek állapota, helyzete a fõvárosban” címmel elõadás a

Budapesti Népmûvelõk Egyesülete továbbképzõ szakmai táborában
A rendezvény szervezõje: Budapesti Népmûvelõk Egyesülete
Helyszín: Hotel Viking – Agárd

Május 14.
„Kultúra mecenatúra” címmel elõadás „A Jövõ kultúrája – Európa jövõje, Új szakmai

generáció a közmûvelõdésben” országos konferencián
A rendezvény szervezõje: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Helyszín: Pécs

Május 19.
Pódiumbeszélgetés „Sikertörténet a Páva utcában!?” címmel
Beszélgetõtárs: V. Bálint Éva
A rendezvény szervezõje: Bálint Zsidó Közösségi Ház
Helyszín: Bálint Zsidó Közösségi Ház – Budapest

Június

Június 15.
Kerekasztal-beszélgetés a kulturális örökségvédelemrõl a Nemzetközi Kulturális Centrum

látogatása kapcsán
A rendezvény szervezõje: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány – Budapest
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Június 16.
Beszélgetés „Magyarország kulturális állapota” címmel
További résztvevõk (többek között): Borbáth Erika, Fodor Péter, Vitányi Iván
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága, Magyar Népmûvelõk Egyesülete,

Kulturális Stratégiai Tanács
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest

Június 23.
„A kultúrafinanszírozás jelene és jövõje” címmel elõadás, majd kerekasztal-beszélgetés a

kultúrát támogató alapítványok, szervezetek képviselõivel (NKA pályázatainak ismertetése) a
„Kistelepülések, kistérségek közmûvelõdési feladatellátásáról” konferencián

A rendezvény szervezõje: Encs Város Önkormányzata
Helyszín: Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Mûvészeti Alapiskola – Encs

Július

Július 5.
Elõadás a kulturális pályázati rendszerrõl a külföldi magyar intézetek éves igazgatói

értekezletén
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Kulturális Intézetek

Igazgatósága
Helyszín: Petõfi Irodalmi Múzeum – Budapest

Július 6.
Részvétel „Az érték” címû VI. Közmûvelõdési Nyári Egyetemen
A rendezvény szervezõje: Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ
Helyszín: Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ – Szeged

Július 16.
„Európa pitvarában” címmel beszélgetés a VII. Jászói Országos Nyári Egyetemen
További résztvevõk: Pomogáts Béla, Duka Zólyomi Árpád
A rendezvény szervezõje: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség
Helyszín: Jászó (Szlovákia)

Augusztus

Augusztus 17–19.
Zempléni Mûvészeti Napokon részvétel
A rendezvény szervezõje: Interkultur Hungaria Kht.
Helyszín: Zemplén megye – Sárospatak

Augusztus 26–28.
Részvétel „A kapun belül, vagy versenyképességünk elemzése más szemszögbõl” címmel

megrendezett 42. Közgazdász-vándorgyûlésen
A rendezvény szervezõje: Magyar Közgazdasági Társaság
Helyszín: Hotel Eger & Park Kongresszusi Központ – Eger
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Szeptember

Szeptember 23.
Megnyitóbeszéd a VII. Állami Mûvészeti Díjazottak Kiállítása 2004. rendezvényen
A rendezvény szervezõje: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Helyszín: Olof Palme-ház Millennium Szalonja

Szeptember 24.
„A környezetváltozás kulturális hatásai” elõadás a „Mit kíván a XXI. század a politikai

újságíróktól?” címû képzésen
A rendezvény szervezõje: Közszereplõk Európai Akadémiája
Helyszín: Budapest

Szeptember 30.
Nyitóelõadás az Általános Mûvelõdési Központok Országos Egyesülete Vándorgyûlésén
A rendezvény szervezõje: Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ
Helyszín: Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ – Pécs

Október

Október 5.
„Kulturális stratégia” címmel beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöki

értekezletén
A rendezvény szervezõje: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Helyszín: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Budapest

Október 17.
Holocaust-emlékmû avatása, Zalaegerszeg
A rendezvény szervezõje: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Helyszín: Zalaegerszeg

Október 25.
Kulturális stratégiánk napjainkban címmel elõadás és beszélgetés a Budapesti beszélgetések

programsorozat keretében
A rendezvény szervezõje. Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest

Október 26.
„Kulturális stratégia, kulturális támogatás” címmel elõadás a Magyar Levéltárosok

Egyesületének vándorgyûlésén
A rendezvény szervezõje: Magyar Levéltárosok Egyesülete
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Piliscsaba-Klotildliget

Október 29.
Elõadás a holocaustról
A rendezvény szervezõje: Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége –

Somogy Megyei Szervezet Tudomány és Technika Háza
Helyszín: MTESZ – Technika Háza – Kaposvár
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November

November 3.
„Kulturális stratégia: a Mecénás vagy az »anyáskodó« állam” címmel elõadás a Magyar

Népmûvelõk Vándorgyûlésén
A rendezvény szervezõje: Magyar Népmûvelõk Egyesülete
Helyszín: Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár – Kazincbarcika

November 5.
Elõadás a „Humán erõforrás fejlesztése a civil szektorban” címû konferencián
A rendezvény szervezõje: Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért, Oktatási

Minisztérium, Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Civil Kapcsolatok Igazgatósága
Helyszín: Gerand Hotel Touring – Budapest

November 8.
„Magántámogatás a kultúrának” címmel elõadás a Malraux-szemináriumon
A rendezvény szervezõje: Budapest Observarórium
Helyszín: Francia Intézet – Budapest

November 10.
„XXI. századi kihívások a magyar kultúrában, avagy van-e stratégiánk?” címmel elõadás a

Hidy Péter-teremavatás és konferencia keretében
A rendezvény szervezõje: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnõttképzési

és Emberi Erõforrás Fejlesztési Intézete
Helyszín: PTE–TTK–FEEFI – Pécs

November 11.
„A Magyar kulturális stratégia címet viselõ munkaanyag véleményezése. Javaslatok

megfogalmazása két tárca együttmûködésére” címmel elõadás és beszélgetés az Országos
Köznevelési Tanács ülésén

További résztvevõ: dr. Trencsényi László
A rendezvény szervezõje: Oktatási Minisztérium – Országos Köznevelési Tanács
Helyszín: Oktatási Minisztérium – Budapest

November 18.
„Nem, te nem törlöd el a mi emlékünket…” címmel Komárom-Esztergom megyei

Holocaust-emléknap tudományos ülésének levezetõ elnöke
A rendezvény szervezõje: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Helyszín: Kuny Domonkos Megyei Múzeum – Tata

November 23.
A Magyar Országgyûlés Kulturális és Sajtó Bizottságának ülésén tájékoztató a Nemzeti

Kulturális Alapprogram 2004. évi bevételeinek alakulásáról
A rendezvény szervezõje: Magyar Országgyûlés Kulturális és Sajtó Bizottsága
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
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November 24.
„Magyar Kulturális Stratégia” címmel elõadás a Kulturális szakemberek és a társadalmi

szervezetek képviselõinek szervezett konferencia keretében
A rendezvény szervezõje: Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervezõ Osztálya
Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllõi úti kampusza – Budapest

November 25.
„A magyar pályázati rendszer” címmel elõadás és beszélgetés „A kultúra finanszírozása

Magyarországon” eszmecsere keretében
További résztvevõk: Lányi András, Török András, Semjén András
A rendezvény szervezõje: Eötvös Károly Intézet
Helyszín: Ráday Könyvesház – Budapest

November 25.
„MESTERkurzus – Hidy Péter emlékkonferencia a Fiatal Kultúraközvetítõk IX. Fóruma”

keretében elõadás „Kultúrafinanszírozás: »A kultúra pénze«” címmel
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány – Budapest

November 30.–december 2.
Utazás az Orosz Évad „Non/fiction” könyvvásár rendezvényeire
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Hungarofest
Helyszín: Moszkva

December

December 8.
„A Nagy Könyv”-program ismertetése az Országos Könyvtári Kuratórium ülésén
A rendezvény szervezõje: Országos Könyvtári Kuratórium
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár – Budapest

December 8.
A MÁÉRT Kulturális Szakértõi Bizottsága ülése keretében a Magyar kulturális stratégia címû

vitaanyag tárgyalásán részvétel
A rendezvény szervezõje: MÁÉRT Kulturális Szakértõi Bizottság
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest

December 16–18.
Utazás a Holland Évad záróeseményeire – A Nemzeti Filharmonikusok koncertjén való

részvétel
A rendezvény szervezõje: Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Hungarofest
Helyszín: Hága, Amsterdam – Hollandia

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának titkára
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AZ NKA 2004-TÕL
KINEVEZETT TISZTSÉGVISELÕI 
– SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

VÁLTOZÁSOK A TISZTSÉGVISELÕI ÁLLOMÁNYBAN

Az NKA Bizottsága 
Bálint András, színmûvész, igazgató – Radnóti Színház
Bauer István, elnök – Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Csengery Adrienne, operaénekes
Dr. Deme Péter, igazgató – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatósága
Gaál József, elnök – Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Gecsényi Lajos, fõigazgató – Magyar Országos Levéltár
Kázmér Judit, elnök – Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.
Levendel Ádám, elnök – Magyar Reklámszövetség
Meixner András, a kulturális bizottság elnöke – Pécs Megyei Jogú Város
Dr. Merényi Judit, igazgató – Óbudai Társaskör
Serly Piroska, a Bizottság titkára

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
Dr. Ferkai András, építész-történész
Jékely Zsolt, fõosztályvezetõ-helyettes – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Skardelli György, építész
Wágner Péter, építész
Weiler Árpád, építész

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Bán András, egyetemi oktató – Miskolci Egyetem

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Pannonhalmi Zsuzsa, keramikusmûvész
Sárkány Gyõzõ, grafikusmûvész

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Dr. Budai Katalin, irodalmi referens – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Székely Gábor, a történelemtudományok doktora, egyetemi tanár

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Aknay János, festõmûvész
Dr. Szepes Lászlóné, képzõmûvészeti referens – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Szurcsik József, grafikusmûvész

Könyvtári Szakmai Kollégium (változás nem volt)
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Közmûvelõdési Szakmai Kollégium 
Dr. Koncz Gábor, igazgató – Magyar Kultúra Alapítvány

Levéltári Szakmai Kollégium
Á. Varga László, történész, levéltáros
Molnár József, levéltáros
Dr. Szögi László, fõigazgató – ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Mozgókép Szakmai Kollégium (változás nem volt)

Múzeumi Szakmai Kollégium
Mravik Lászlóné, okleveles restaurátor mûvész
Víg Károly, osztályvezetõ – Savaria Múzeum

Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 
(megalakult: 2004. február 13-án)
Dr. Román András, építészmérnök, kandidátus
Erõ Zoltán, építész
Káldi Gyula, építész
Dr. Mezõs Tamás, tanszékvezetõ – Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nagy Mihály, fõosztályvezetõ – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Dr. Vándor László, régész

Népmûvészeti Szakmai Kollégium (változás nem volt)

Szépirodalmi Szakmai Kollégium (változás nem volt)

Színházi Szakmai Kollégium 
Csizmadia Tibor, igazgató – Gárdonyi Géza Színház
Gáspár Máté, ügyvezetõ – Krétakör Színház
Radácsi Anikó, színházszakmai referens – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Sasvári Csilla, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Zenei Szakmai Kollégium 
Dobszay László, zenetörténész
Zelinka Tamás, zenepedagógus
Zsoldos Béla, zeneszerzõ

Új kollégiumi elnökök 2004. január 1-jétõl:
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Kocsis András Sándor (távozó: Aradi Csaba )

Zenei Szakmai Kollégium
Tihanyi László (távozó: Ittzés Mihály)
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A 2004. évben létrehozott ideiglenes szakmai kollégiumok

Amatõr Együttesek Utazása 
Elnök: Kovácsné Bíró Ágnes, fõosztályvezetõ-helyettes, Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Tagok: Csasztvan András, néptáncoktató, igazgató – Vajda Péter Mûvelõdési Központ
Szakall Judit, igazgató – Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ

Digitális Médiamûvészet – 2004
Elnök: Peternák Miklós, igazgató – C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
Tagok: Horváth Katalin, szakértõ – Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Kertész László, miniszteri biztos – Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Kitzinger Dávid, miniszteri fõtanácsadó – Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Körösényi Tamás, szobrászmûvész
Mauer Dóra, képzõmûvész
Zsíros Ildikó, szakértõ – Informatikai és Hírközlési Minisztérium

A Sajátos Igényû – Fogyatékossággal Élõ – Emberek Mûvészeti Életéért – 2005 
Elnök: Mohás Lívia, író
Tagok: Csató Zsuzsanna, 
Csibran Katalin, esélyegyenlõségi referens – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Heindl Vera, színházmûvészeti referens – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Dr. Perlusz Andrea, docens – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
Szilasy Katalin, igazgató – Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet

Közkultúra Informatika 
Elnök: Dr. Gecsényi Lajos, fõigazgató – Magyar Országos Levéltár
Tagok: Dr. Bakonyi Géza, fõigazgató-helyettes – SZTE Egyetemi Könyvtár
Dr. Bálint Ákos, fõosztályvezetõ – Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Galambosi András, fõosztályvezetõ-helyettes – Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
Kiemelt Programok Fõosztály
Kitzinger Dávid, miniszteri fõtanácsadó – Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Talyigás Judit, vezetõ – Magyar Távirati Iroda, Adatbázisok és Archívumok

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Elnök: Csasztvan András, néptáncoktató, igazgató – Vajda Péter Mûvelõdési Központ
Tagok: Bubnó Tamás, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Dr. Eperjessy Ernõ, osztályvezetõ – Magyar Néprajzi Társaság, Kisebbségi Szakosztály
Erdei Ferenc, Magyar Németek Országos Önkormányzata
Faur Zoltán, Országos Cigány Önkormányzat
Fancsali János, Országos Örmény Önkormányzat
Fretyán István, fõosztályvezetõ – Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
Glückné dr. Szabó Mónika, Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Gyurity Milán, Szerb Országos Önkormányzat
Hartyányi Jaroszlava, Ukrán Országos Önkormányzat
Hadzsikosztova Gabriella, Bolgár Országos Önkormányzat
Hergovich Vince, Országos Horvát Önkormányzat
Juhász Tibor, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
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Karba József, Országos Szlovén Önkormányzat
Kakas József, Országos Cigány Önkormányzat
Kállai Katalin, miniszteri biztos – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Mayer Éva, Budapesti Német Önkormányzat
Orsós Vendel, mûvész – Kanizsa Csillaga Együttes
Dr. Pálfi Miklós, egyesületi vezetõ – Kisebbségi Jogvédõ Egyesület
Riba Etelka, Országos Szlovák Önkormányzat
Rege Béláné, Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Sárkányné Dr. Lauter Éva, politikai tanácsadó – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Szénási Ferenc, irodavezetõ – Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
Dr. Szabó Kálmánné, Görög Országos Önkormányzat
Dr. Tóth Zoltán József, fõosztályvezetõ – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Népmûvészet –Táncmûvészet 
Elnök: Kázmér Judit, elnök – Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.
Tagok: Csasztvan András, néptáncoktató, igazgató – Vajda Péter Mûvelõdési Központ
Dr. Lelkes Lajos, igazgató – Mezõgazda Kiadó
Farkas Zoltán (Batyu) – koreográfus
Lõrincz Katalin, balettmûvész – Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Iskola

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának titkára
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM 
IGAZGATÓSÁGÁNAK 
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRA 
VONATKOZÓ 2004. ÉVI SZAKMAI 
ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA*

A 2004. ÉV

Míg a 2003. évet forrásbõvülés jellemezte, addig a 2004-es esztendõ a források jelentõs
csökkenését mutatta. A kulturális járulék csökkenése azonban elsõsorban a 2005. évre lesz
komolyabb kihatással, a pénzügyi keretek csökkenése ugyanis a szakmai kollégiumok –
megpályáztatható pénzeszközök mértékében rejlõ – lehetõségeit csökkenti.

Ennek ellenére, amint az a Pályáztatási Osztály beszámolójából is kiderül, a beérkezett
pályázatok száma 2003-hoz viszonyítva közel egyötöddel nõtt, ami a pályázati úton elnyerhetõ
támogatások iránti igény további bõvülését mutatja. Alapfeladatunk ellátása zavarok nélkül,
zökkenõmentesen zajlott.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától (továbbiakban: NKÖM) kapott feladatok
ellátására egy új állandó kollégium jött létre, Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium néven.
E kollégium többek között a mûemlékvédelem és régészet elméletének, történetének, gyakorlatának
bemutatását, szakmai konferenciák, rendezvények szervezését, illetve az azokon való részvételt,
régészeti lelõhelyek tudományos célú feltárását, állagmegóvását, valamint veszélyeztetett
mûemlékek állagmegóvását és helyreállítását támogatja.

Több ideiglenes szakmai kollégium is létrejött 2004-ben, melyek a következõképpen
tagolhatók:

Az NKA Bizottsága által elkülönített keretekbõl alakított
ideiglenes kollégiumok

1. Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium 
Az NKA Bizottsága különített el 100 millió forintot a holocaust évfordulóval kapcsolatos

kulturális alkotások, rendezvények támogatására.

2. Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium
Az Európai Bizottság által kiírt „Kultúra 2000” program keretében támogatásban részesült

magyar fõszervezõk, illetve társszervezõk támogatására az NKA Bizottsága különített el még
2003-ban 100 millió forintot, amelynek többsége a 2004. évben került odaítélésre.

* Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága – a továbbiakban: Igazgatóság

   Nemzeti Kulturális Alapprogram – a továbbiakban: NKA (A. szerk.)
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Miniszteri keretbõl alakított ideiglenes kollégiumok

3. Amatõr Együttesek Utazása Ideiglenes Szakmai Kollégium
A miniszter – a miniszteri kerete terhére – alapította 30 millió forint összeggel amatõr

mûvészeti együtteseink külföldi útjainak támogatására.

4. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium
A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására a miniszter – a miniszteri

keret terhére – 100 millió forintot különített el, mivel a tárca más költségvetési forrása megszûnt.

Külsõ források bevonásával alakított ideiglenes kollégiumok

5. Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium
A 2004. évben megvalósuló országos, regionális vagy legalább kistérségi hatású, turisztikai

vonzerõt jelentõ kulturális rendezvények megvalósításának támogatására 100 millió forint összeget
adott át a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, amelyet az NKA további 100 millió forinttal
egészített ki.

6. Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai Kollégium
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium múzeumok és könyvtárak informatikai fejlesztése

támogatására 250 millió forintot adott át.

7. Digitális Médiamûvészet 2004. Ideiglenes Szakmai Kollégium
Médiamûvészeti alkotások létrehozása és bemutatása támogatására az Informatikai és

Hírközlési Minisztérium 100 millió forintot adott át, amelyet az NKA Bizottsága további 50 millió
forinttal egészített ki.

 8. Sajátos Igényû – Fogyatékossággal Élõ – Emberek Mûvészeti Életéért – 2005
Ideiglenes Szakmai Kollégium

A fogyatékossággal élõ emberek kulturális programokhoz való hozzáférési esélyeinek
javítása, mûvészetterápiás foglalkozásokon való részvételük, alkotómûvészi tevékenységük, továbbá 
mindezek bemutatásának támogatására már a 2004. év folyamán megalakult a kollégium, amelynek
pénzkeretéhez az NKA Bizottsága 20 millió forinttal, a NKÖM 10 millió forinttal és a Fogyatékosok
Esélye Közalapítvány 5 millió forinttal járult hozzá. A pályázatok elbírálása a 2005. évre húzódott át.

Az NKA miniszteri-, valamint szakmai kollégiumainak 2004. évi pénzügyi keretét az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

Kollégiumok közös pályáztatása

9. Népmûvészeti-Táncmûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium
A két állandó szakmai kollégium, immár hagyományos módon ez évben is forrást különített el

közös pályázat kiírásához. 2004. évben ez kollégiumonként 4,9-4,9 millió forintot jelentett.
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Külsõ források biztosítása állandó kollégiumok részére

10. A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 2004.
évben is átadott pénzeszközöket két állandó kollégiumunknak az alábbi meghatározott célokra:

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium részére szépirodalmi szerzõk alkotói támogatására 23
millió forint összeget, az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium részére
pedig tudományos, ismeretterjesztõ és szakkönyvek szerzõi alkotói támogatására 23 millió forint
összeget, illetve meghívásos pályázat kiírására három könyvszakmai lap (Új Könyvpiac, Könyvhét,
Képes Extra) támogatására összesen 6 millió forint összeget.

Az év során az Igazgatóság folyamatosan ellátta a jogszabályokban elõírt feladatokat, azaz:
– tervezte az NKA éves költségvetését és elkészítette a 2003. évre vonatkozó beszámolóit
– elõkészítette az NKA elõirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, javaslatot tett az

Igazgatóság költségvetésére
– végrehajtotta a Bizottság és a szakmai kollégiumok döntéseit
– elõkészítette és lebonyolította a miniszter által kiírt pályázatokat
– szervezte a szakmai kollégiumok pályáztatását
– szerzõdést kötött a kedvezményezettekkel, gondoskodott a támogatások kiutalásáról,

elszámoltatta a kedvezményezetteket, a szakmai kollégiumokkal közösen ellenõrizte a támogatás cél
szerinti felhasználását

– szervezte és elõkészítette a pályázatok szakmai ellenõrzését, továbbá indokolt esetben azok
komplex vizsgálatát, melyekben tevõlegesen részt vett

– intézte – a kulturális járulék kivételével – az NKA-val szemben fennálló követelések
behajtását

– biztosította az NKA mûködésének nyilvánosságát, közzétette az NKA pályázatait, a bírálatok 
eredményét és az egyéb közhasznú információkat

– gondoskodott az NKA jogszabályoknak megfelelõ mûködésérõl
– közremûködött az NKA testületeinek (Bizottság és a szakmai kollégiumok) tisztújításával

kapcsolatos feladatokban
– ellátta az NKA, illetve az Igazgatóság szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott

további feladatokat
– 2003. évének végén döntés született arról, hogy a NKÖM fejezethez tartozó, pályázat útján

szétosztható pénzeszközök az Igazgatóság keretei között történjenek. Ennek megfelelõen a
korábbiakban a minisztérium keretei között mûködött NKÖM Pályáztatási Igazgatósága megszûnt,
az egység 2004. január 1-jétõl az Igazgatóság keretei között mûködik NKA Igazgatósága Fejezeti
Pályáztatási Csoport (FEPÁCs) néven.

– ellátta az Igazgatóság mûködésével összefüggõ pénzügyi, számviteli, adózási, üzemeltetõi és 
vagyonkezelõi feladatokat, továbbá a központosított illetményszámfejtés keretein belül a
humánpolitikai és társadalombiztosítási feladatokat.

Az NKA mûködésére is hatással voltak a különbözõ jogszabályi változások. Ezek közül
kiemelendõ a pályázókat érintõ változások közül az, hogy év végén módosult a
köztartozás-igazolásról szóló jogszabályhely. Ezek hatása ugyan 2005. évre vonatkozik, ám
célkitûzéseinkkel ellentétben azonban a módosítás nem egyszerûsítette, hanem további
kötelezettségek megállapításával inkább súlyosbította az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terheket.
Tekintettel a jogszabályhelyben rejlõ önellentmondásokra, valamint annak az egész törvénnyel való
diszharmóniájára, annak végrehajtása súlyos nehézségeket jelent, ezért az Igazgatóság a törvény
módosítását kezdeményezi.
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Kötelezõvé tették a kötelezettségvállalások, vagyis a kollégiumok döntése utáni 5 napon belül
a támogatások utalása idõpontjának a Kincstárhoz történõ bejelentését. Az Igazgatóságnak mindezt a
jelenlegi elõírás szerint egyenként kell a Kincstárral írásban közölnie. 

Amennyiben a pályázó valamely okból nem teljesít határidõre, vagy az elõre megállapított
határidõben bármely más okból változás áll be, külön eljárásban kell a módosítást kezdeményezni. Az 
új és a módosító bejelentési kötelezettség miatt évente kb. 12 ezer adatlapot kell kiállítani. 

Új rendelkezés az is, hogy kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványunk terhére
újabb kötelezettséget csak a pénzügyminiszter engedélyével vállalhatunk.

Számos jogszabály-módosítás érintette az NKA elõirányzatát. Így többek között a
költségvetési törvény és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet az elõirányzat-felhasználással
kapcsolatos elõírásokat több ponton szigorította, így többek között kötelezõen elõírja 10%-os tartalék 
elõirányzat létrehozását.

Ismétlõdõ szabály az is, amely a 2004. évivel azonos összegû elõirányzat-maradvány
képzõdését teszi kötelezõvé az év végére.

A többletbevételre vonatkozó rendelkezés szerint, az az elõirányzat mértékéig használható
csak fel. A többletbevétel sorsáról nem intézkedik. 

A gazdálkodásra és pénzforgalomra vonatkozó további módosulások is költségkihatással
járnak. 

Azonos célú elõirányzatként a Nemzeti Örökség Programmal összehangolási kötelezettség állt
fenn. Az egyeztetés a 2004. év elején megtörtént. 

Maga az NKA-törvény is több ponton módosult, miszerint lehetõség nyílt fejezeti kezelésû
elõirányzat átvételére. A járulékalap megállapítása során árbevételt csökkentõ tényezõk kerültek be a
tv-be, ugyanakkor a kulturálisjárulék-köteles termékek, tevékenységek köre valamelyest bõvült. Az
NKA-ból teljesíthetõ kiadások céljai szintén bõvültek, és a pályázók köre kiegészült az egyéni
vállalkozókkal. 

Az NKA végrehajtási rendelete 2004 folyamán kisebb mértékben módosult. Eszerint:
– létrejött a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium;
– az új kollégium pályázati céljaival összhangban kiegészítésre került az alapprogramból

nyújtott támogatások felhasználásának jogcíme;
– egyértelmûen meghatározásra került a megüresedett szakmai kollégiumi tagsági helyek

betöltésének idõpontja;
– új közalkalmazotti munkakörök (fõosztályvezetõ és fõosztályvezetõ-helyettes) betöltésére

nyílt lehetõség.

Az NKA Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a miniszter 2004. év nyarán módosította,
tekintettel arra, hogy a 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet 1. §-a alapján ezt a Szabályzatot a
miniszter állapítja meg.

A módosítás a Szabályzat tisztújításra vonatkozó részét a jogszabályi rendelkezésekhez
igazította. 

A belsõ ellenõrzésre vonatkozó, 2003-ban kiadott kormányrendeletnek megfelelõen az
Igazgatóságnál is átalakításra került a belsõ ellenõrzés rendszere. Ez egyfelõl a feladatellátásban
jelent új elemeket, másrészt a szervezet mûködtetésére volt kihatással. Így létrejött 2004-ben az
Igazgatóság Belsõ Ellenõrzési Osztálya.
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Az elõzõekben megfogalmazottak alapján megszületett a belsõ ellenõrzés filozófiájának
jelentõs átalakításával összhangban a Pénzügyminisztérium mintaszabályzata szerinti Belsõ
ellenõrzési kézikönyv (BEK).

Pályáztatási feladataink bõvülése az Igazgatóság igazgatási jellegû tevékenységének
növekedését is jelentette. Egyre több a jogi természetû ügyek száma is. Ez indokolta egy új szervezeti
egység létesítését Igazgatási Osztály néven.

Jelentõs védelmet nyújt az NKA mûködése számára a nyilvánosság. Errõl – a jövõt illetõen – a
Bizottság által új alapokra helyezett kommunikációs stratégia gondoskodik.

Ebbõl fontos kiemelni:
– az NKA honlapja mûködtetésének változtatását (gyors, növekvõ igénybevétel, aktualitások

figyelemmel kísérése), amelynek portállá való fejlesztése a következõ év egyik kiemelt feladata.
– az NKA Hírlevele amely hagyományos (papír-) alapon tartalmazza az NKA-ra vonatkozó

jogi, gazdasági, személyi, szervezeti információkat a pályázati felhívások és eredményközlések
mellett.

– a sajtótájékoztatók évrõl évre csökkennek, a sajtó érdeklõdését nehéz felkelteni;
– szinte valamennyi sajtómegkeresésre rendelkezésre álltunk.

A NKÖM kezdeményezésére elvégeztettük független külsõ szakértõvel az informatikai
rendszer külsõ és belsõ biztonsági auditját. Az audit során az elvégzendõ teendõk meghatározása
mellett jónak minõsült a biztonsági rendszer. 

Az NKA Bizottságának döntése értelmében az informatika kiemelten támogatja a döntés
elõkészítését, magát a döntés tevékenységét, valamint az internetes kommunikációt. Ennek
eredményeként elkészült az informatikai támogatásra épülõ, a kurátorok munkáját segítõ és a
döntések objektivitását növelõ szoftver, amelyet 2004-ben két kollégium a gyakorlatban is
alkalmazott.

Döntés született arról, hogy internetes portállal kell felváltani az NKA honlapját, amelynek
segítségével az eddigieknél sokkal bõvebb internetes kommunikáció alakítható ki. Ennek a
munkálatai megkezdõdtek. 

Az elõzõ évek gyakorlatát folytatva, az igazgatóság munkatársai – felkérésre – 2004-ben is
tartottak tájékoztató elõadásokat vidéki városokban az NKA mûködésérõl, pályázati rendszerérõl, ill.
a meghívók kulturális érdeklõdésének megfelelõ pályázati lehetõségekrõl.

A 2004. évben több átvilágítást célzó vizsgálat zajlott le mind az NKA-t mind az Igazgatóságot
érintõen. A NKÖM a felügyelete alá tartozó intézményeket világíttatta át, a Bizottság, illetve az
Igazgatóság a Budapest Investment Rt.-t kérte fel az NKA stratégiai szerepének erõsítését szolgáló
szervezetfejlesztésre, míg a Kürt Computer Rendszerház Rt. az Igazgatóság informatikai rendszere
biztonságának felmérése érdekében végzett vizsgálatot. Bár e vizsgálatok kivétel nélkül a
pozitívumokat emelték ki, több megszívlelendõ észrevételt is tettek. Ezek a következõk:

1. A NKÖM a 2005. évi költségvetés megalapozása érdekében valamennyi NKÖM alapítású
szervezetet (Kkt., Kht., stb.), felügyelete alá tartozó intézményt „átvilágított” azon célból, hogy
kiszûrje a párhuzamosságokat, az indokolatlan átfedéseket. A célkitûzés annak a kérdésnek a
megválaszolása volt, hogy hogyan lehet racionalizálni, akár központosítás árán is az egyes
feladatokat, melynek eredménye a költségvetési támogatás csökkentése, s ezáltal megtakarítás lehet.
Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság nem támogatott intézmény, tehát állami, illetve költségvetési
megtakarítás nem érhetõ el tevékenység megszüntetése, átcsoportosítása révén, továbbá azért mert

1014 NKA HÍRLEVÉL n AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA



2004. január 1-jei hatállyal az NKAI átvette a minisztérium egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatainak
adminisztrációs feladatait, ezért az NKAI-t érintõ racionalizálási feladat nem mutatható ki.

2. A Budapest Investment által végzett átvilágítás is megállapította, hogy az Alapprogram és a
kezelõ szervezet, az Igazgatóság tekintetében is a szabályozás – tv., Vhr. és SzMSz szinten –
összehangolt. Az egyes szabályozási szintek kellõ mélységben egymásra épülnek, aktualitásuk
megfelelõ.

– Az NKA három intézményi/szervezeti csoportja (bizottság, kollégiumok, igazgatóság)
feladat-, és funkciómeghatározása kialakult, változtatás nem javasolt.

– Az NKA mûködése testületek munkájában valósul meg. A Bizottság stratégiai koordinációs
és felügyeleti szerepköre egyenetlen. Ezen utóbbi kritikai megállapításra figyelemmel több
intézkedés történt. A jelentõs számú bizottsági ülések napirendi pontjait a stratégiai kérdések uralták,
kialakításra került a bizottság részérõl a kollégiumokat mintegy felügyelõ ágazati rendszer.

– Megfogalmazódott: „számos esetben megfigyelhetõ, hogy összeférhetetlenségi
problémákkal küszködnek, sok az egyedi bejelentés, felmentés. A kollégiumi tagok kiválasztása,
illetve a kiválasztás elveinek módosítása, és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása felvetõdhet 
a közeljövõben.” Az összeférhetetlenség kérdésérõl, újraszabályozásának szükségességérõl és a
konkrét szabályok kialakításáról több ízben is tárgyalt a Bizottság. Ennek eredményeképpen az
összeférhetetlenségi szabályok egyértelmûbbé, vitathatatlanabbá váltak. Végleges kodifikálásuk az
NKA törvényének végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben történik meg, más módosítási
javaslatokkal együtt.

– „Nincs a testületek munkáját elõsegítõ munkaszervezet, nincs az NKA által nyújtott
támogatás ágazatra gyakorolt hatását elemzõ, kutató tevékenység” állapította meg az átvilágítást
végzõ vizsgálat. A bizottság munkáját segítõ szakértõi testület létrehozása az év utolsó hónapjaiban
megkezdõdött, a munka jelenleg is tart. Olyan szervezet létrehozása a cél, amely a Bizottság stratégiai 
szerepének növelését az átvilágításban megfogalmazottak szerint egyértelmûen és hatékonyan segíti,
ugyanis az is megállapításra került, hogy „az NKA stratégiai szerepének erõsítéséhez szükséges
tevékenység ellátását a kezelõ szervezetre, az Igazgatóságra nem javasoljuk átterhelni, annak feladata 
továbbra is a kezelés kell maradjon.

– „A kiírások és a pályázatok száma fokozatosan nõ, mindezek mellett a tényleges pályázók
száma nem mutat ezzel arányos növekedést, amely egyfelõl jelzi, hogy bizonyos társadalmi és
kulturális csoportokkal nem sikerült kommunikációt kialakítani, másfelõl jelentõs az állandó,
visszatérõ pályázók száma. Ez utóbbi esetben a problémát az jelenti, hogy az alap pénzeszközeinek
felhasználásában nõ az intézményi felhasználás aránya, illetve a önfenntartáshoz szükséges kulturális 
kereslettel nem rendelkezõ csoportok aránya.” E probléma kezelésére a bizottság új kommunikációs
stratégia elõkészítését határozta el, melynek kidolgozása az év második felében meg is történt, annak
eredményét a bizottság jóváhagyta, végrehajtása a 2005. év feladata.

– A vizsgálat szóvá tette, hogy hiányoznak az NKA mûködésének a társadalmi, gazdasági
hatására vonatkozó elemzések, így a pályázati rendszer áttekintésére csak formai szempontok alapján
nyílik mód. A Bizottság igénye volt, hogy az egyes szakmai kollégiumok saját területük kutatásával
tárják fel az NKA társadalmi, gazdasági hatását.

– Megállapították azt is, hogy az Igazgatóság – mûködésének mai formájában – elérte
terhelhetõségének felsõ korlátját. 

– Az NKA által biztosított támogatás állami pénzkeret terhére történik, ennek felhasználását
erõs kontroll alatt tartja a kezelõ szervezet. A kontroll biztosítása hosszabb távon is megõrzendõ cél.

– Megfogalmazódott az is, hogy az Igazgatóság mûködési rendjét hozzá kell igazítani a
megnövekedett feladatokhoz. A szervezetben egyes funkciók átcsoportosításával, a döntési pontok
decentralizációjával fel kell oldani a bürokratikus ügymenetet, a munkavégzés folyamatát
egyszerûsíteni, a munkaleterhelést egységesebbé kell tenni. Ennek érdekében az Igazgatóságon belül
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több intézkedés is történt, amelyek a szervezet struktúrájának módosításán túl – új szervezeti egység
jött létre – az informatikai eszközöknek, lehetõségeknek a pályáztatás lebonyolításába a finomítások
révén való fokozottabb bevonásán keresztül, mind e célt szolgálták.

3. A Kürt Rt. által végzett vizsgálat záró jelentése kisebb hiányosságok felsorolása mellett
megállapítja, hogy „az Igazgatóság informatikai biztonsági helyzete – összehasonlítva az
államigazgatás más területeivel – jónak mondható. Az állami szervezeteknél is található igen jó
informatikai biztonsági szinttel rendelkezõ szervezet, mely a mérce felsõ pontját jelenti. Egy ilyen
szervezet például egy biztonsági okmányok nyomtatásával foglalkozó cég. Ha egy ilyen biztonsági
szintet kiválónak nevezünk, a skála fokozatai lefelé rendre a jó, közepes, és gyenge elnevezést kapják. 
Tapasztalataink alapján néhány minisztériumi tulajdonú cég is csak közepes osztályzatot kaphat.
Ebben a négyes fokozatú skálában az Igazgatóság informatikai biztonsága a jó osztályzatot kapja.”

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ

I. Az NKA 2004. évi pénzügyi adatai

Bevételek

Bevételi jogcímek
Eredeti terv Módos. terv Tényleges

Bevétel (millió Ft)

1. Kulturális járulék      8 887,0          7 809,6           7 809,6

2. Társ-tárcáktól átcsoportosított támogatás             443,0              448,0

3. Szerzõi jogi bírság   115,0             115,0                  – 

4. Pályázati támogatás visszafizetések                          101,3   

5. Kötbér, késedelmi pótlék                  6,3

 6. Nevezési díjbevétel                12,5

7. Elõzõ évi pénzmaradvány felhasználása          3 625,3            3 625,3

Összesen: 9 002,0         11 992,9          12 003,0

Kötelezõ megtakarítás miatt fel nem 
használható tárgyévi bevétel:

           
3 013,0

A költségvetés tervezésére vonatkozó elõírások alapján a kulturális járulék összegét 2001-tõl
központi bevétellé kellett átalakítani, ez a bevétel az Országgyûlés által a NKÖM költségvetésében
jóváhagyott, ,,vonal alatti” tételként jelent meg. A NKÖM költségvetésében az NKA kiadásainak
fedezetére, az NKA során a ,,vonal alatti” tétellel azonos összegû (8 887,0 millió Ft) állami támogatás
került megtervezésre. Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján év
végén a központosított bevétel elõirányzatát úgy kell módosítani, hogy az megegyezzen a
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ténylegesen befolyt bevétel összegével. A beszámolás évében a költségvetési törvényben
megtervezettnél 1 077,4 millió Ft-tal kevesebb járulék folyt be, így a módosított terv ezzel az
összeggel kevesebb, mint az eredeti terv.

 
Az NKA fõ bevételi forrása – áttételesen ugyan, de változatlanul a kulturális járulék.
Az összes tárgyévi (elõzõ évi pénzmaradvány nélküli) bevétel 93,2%-a származik a kulturális

járulékból. 

A kulturális járulék bevételének volumene 1994. és 2003. között évenként jelentõsen eltérõ
mértékû (18%, 50%, 98%, 44%, 13%, 12,5%, 15,7%, 17,6%, 34,5%) emelkedést mutatott.
A felsorolásból is látható, hogy ugrásszerû bevételemelkedés (98%) jelentkezett a járulékbefizetõk
körét jelentõsen megváltoztató 1996. évi törvénymódosítás hatására. Az 1998., 1999. és 2000.
években az emelkedés mértéke egyre kisebb, a 2000. évi 12,5%-os növekedés alig haladja meg az
éves infláció mértékét. A 2001. évi 15,7%-os emelkedésben az infláció bevétel növelõ hatásán kívül
szerepet játszott az NKA-ról szóló törvény 2001. februári hatállyal történõ módosítása is. 2002. évben 
nem volt olyan jogszabályi változás, ami a járulékbevétel összegét befolyásolta volna, így a
járulékbevétel emelkedésének mértéke (17,6%) alig haladja meg (1,9%-kal) az elõzõ évi (15,7%)
növekedés mértékét. A 2003. évi kiemelkedõ bevételi növekedés okáról – tekintettel arra, hogy
elemzésre alkalmas, a bevételek részletezését tartalmazó kimutatást nem kaptunk az APEH-tól –
nincs információnk. 

A 2004. évi pályáztatás lebonyolításánál komoly gondot okozott, hogy a kulturális
járulékbevétel a tervezettnél – sõt a 2003. évi tényleges bevételnél is – alacsonyabb mértékben
realizálódott. A közel 1,1 milliárd forintos bevételkiesés miatt a Bizottság kénytelen volt a
kollégiumok tárgyévi kereteit csökkenteni és arányosan csökkent a miniszteri keret  összege is.

A keretcsökkentés hatására az év második felében meghozott – túlnyomó részben a folyóirat
támogatására vonatkozó – döntések a Kollégiumok 2005. évi kereteit terhelik, így a 2005. évi
kollégiumi keretek 15,8%-a már a beszámolás évében elköltésre került. A keretcsökkentés
következményeként a 2005. évi miniszteri keret 26,6%-a került 2004-ben lekötésre.

Bírság, kötbér és késedelmi pótlék jogcímeken 2004-ben 115 millió Ft bevételt terveztünk. Az
ezeken a jogcímeken befolyt tényleges bevétel összege 6,3 millió Ft volt. A bevételi lemaradás
alapvetõen abból adódik, hogy a szerzõi jogi törvény módosítása következtében új szerzõi jogi bírság
megítélésére már nem kerül sor, a befolyt bevétel a korábban elõírt bevételek – zömmel végrehajtói
eljárás során történõ – behajtásából származik. Az összeg mértéke évrõl évre egyre kisebb lesz
(2004-ben összesen 28 E Ft volt), a beszedésére fordított költség (jogi képviselet, végrehajtói költség) 
pedig egyre nõ. 

A pályázati támogatások visszafizetésébõl a ténylegesen befolyt bevétel 101,3 millió Ft volt.
Ez az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem használt támogatások
miatti visszafizetésekbõl ered. 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal 2003-ban kötött megállapodás alapján a
Kulturális Turisztikai Ideiglenes Kollégium pályázati felhívásában nevezési díj bevétel befizetését
írta elõ. A megállapodás alapján a pályáztatás lebonyolítása költségeinek levonása után fennmaradó
12,5 millió Ft összeg a Kollégium pályázati keretét növelte. 
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Kiadások (pénzforgalmi adatokból)

Kiadási jogcímek
Eredeti terv Módos. terv Tényleges

kiadás ( millió Ft )

1. Pályázati támogatások      8 071,0        11 061,9           8 161,7*

2. NKA Igazgatóság mûködési kiadásai         918,7             918,7              815,9

3. Egyéb mûködési kiadások           12,3               12,3               12,4

Összesen:      9 002,0        11 992,9           8 990,0

* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2004. évben kiutalt összeget

jelenti, nem egyenlõ a kollégiumok által 2004-ben megítélt támogatások összegével.  

Az NKA a 2004. évi 12 003,0 millió Ft bevételének mindössze 6,9%-át fordította mûködési
kiadásokra [az NKA pénzeszközeit kezelõ, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a
Bizottság és a Szakmai kollégiumok mûködésének (beleértve a Bizottság és a Szakmai kollégiumok
vezetõinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is) biztosítására.]

A bevétel 68%-a a pályázatok támogatásának finanszírozására szolgált.

A 2004. szeptember 15-ei kormányülésen meghozott, a kötelezõ megtakarításra vonatkozó
döntés az NKA-t is érintette.

Az NKA-ra vonatkozó év végi megtakarítás összege hosszas egyeztetések után került
meghatározásra. Az eredeti intézkedés szerint, a 2003. évivel megegyezõ összegû, 3,6 milliárd forint
megtakarítást kellett volna teljesítenie az Alapprogramnak. 

Figyelembe véve érveinket, miszerint az NKA 2004. évi bevétele várhatóan nem éri el az elõzõ
évi szintet, továbbá, hogy az intézkedés idõpontjában (október 6-án kaptuk kézhez) már olyan
pályázati szerzõdés szerinti kötelezettségeink voltak, amelyek teljesítésétõl nem állt módunkban
eltérni, a NKÖM novemberi intézkedése 2 520,0 millió Ft azonnali, valamint a december havi
tényleges bevétel zárolását írta elõ.

A megtakarítási kötelezettség teljesítése érdekében az intézkedés kézhezvétele után megkötött
szerzõdéses kifizetések többségét 2005-re ütemeztük, valamint nem utaltunk át az Igazgatóság 2004.
évi mûködési támogatásából 157,5 millió forintot. 

Az intézkedések hatására 2004. december 31-én az Alapprogram számláján 3 013 millió forint
megtakarítás volt. 

A kötelezõ megtakarítás a teljes (elõzõ évi maradvánnyal együttes) bevétel 25,1%-a volt. 
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A 2004-ben kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakterületenkénti részletezése a
Központi Statisztikai Hivatal szakágazati bontásának megfelelõen:

– Könyv- és zenemûkiadás 973,4 millió Ft
– Lapkiadás 942,6 millió Ft
– Színházi tevékenység 491,8 millió Ft
– Zenemûvészeti tevékenység 1 142,0 millió Ft
– Táncmûvészeti tevékenység 261,5 millió Ft
– Egyéb mûvészeti tevékenység (pl. film, fotó, képzõ-, ipar-, népmûvészet) 1 651,8 millió Ft
– Közmûvelõdési tevékenység 1 221,0 millió Ft
– Könyvtári tevékenység 399,8 millió Ft
– Múzeumi tevékenység 747,2 millió Ft
– Levéltári tevékenység 302,4 millió Ft
– Állat- és növénykerti tevékenység 28,2 millió Ft
Összesen: 8 161,7 millió Ft

A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése Kiadás

Kiadásból

mûködésre
meghatározott

feladatra

Kedvezményezettek köre 

– központi költségvetési intézmények 1 980,9 828,3 1 152,6

– köztestületi  költségvetési intézmények 6,7 6,7

– más fejezet fejezeti kezelésû elõirányzata

– alapítvány 959,1 959,1

– közalapítvány 78,7 78,7

– közhasznú társaság 1 150,0 1 150,0

– gazdasági társaság 1 247,8 1 247,8

– önkormányzat/vagy intézménye 1 584,5 1 584,5

– elkülönített állami pénzalap

– társadalombiztosítási költségvetési szerv

– magánszemély 383,4 383,4

– egyéb: 1 598,9 1 598,9

 = egyesület és egyesülés 1.097,9

 = egyház és intézményei 175,6

 = külföld 228,1

 = egyéb nonprofit szervezet 64,1

 = egyéni és jogi vállalkozás 33,2

Összes kifizetés 8 990,0 828,3 8 161,7
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Az NKA bankszámlája 2004. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet terhelõ
kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:

NKA bankszámlájának 2004. 01. 01-jei nyitó egyenlege: 3 625,3 millió Ft
2004. évi bevételek + 8 377,7 millió Ft
2004. évi pénzforgalmi kiadások – 8 990,0 millió Ft
függõ bevétel záró egyenlege    + 1,8 millió Ft
2004. 12. 31-ei záró egyenlege: 3 014,8 millió Ft

A záró bankszámla egyenleget terhelõ kötelezettségek:
– megítélt, de ki nem utalt támogatások 2 293,0 M Ft
– Szakmai kollégiumok jóváhagyható 

    keretmaradványainak fedezete 41,2 M Ft
– kiemelt programok (Nagy Könyv, Maár Gy. film)
 keretmaradványa 185,9 M Ft
– külsõ forrásból átvett pénzekkel kiegészített
 programok maradványa 234,0 M Ft
– NKA Igazgatóságának át nem utalt mûködési támogatás 157,5 M Ft

– IHM-tõl átvett 150 M Ft-ból NKA Igazgatóságát
 megilletõ 3,0 M Ft
– A maradvány az 1993.évi XXIII. tv. 4. § (3)
 szakasza alapján el nem vonható további része: 98,4 M Ft
– Függõ bevétel visszautalásának fedezete 1,8 M Ft
      Kötelezettségek összesen: 3.014,8 millió Ft

      Le nem kötött pénzmaradvány: 0 millió Ft

II. Az Igazgatóság 2004. évi pénzügyi adatai

Az Igazgatóság alapfeladata az NKA fejezeti kezelésû elõirányzat pénzeszközeinek kezelése.
Az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok mûködési feltételeinek
biztosítása.  Az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt pályáztatás szervezése és
lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati
támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenõrzések
megszervezése, valamint az Igazgatóság mûködésével összefüggõ munkaügyi, társadalombiztosítási, 
pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása.

Az Igazgatóság 2004. január 1-jétõl új szervezeti egységgel, a Fejezeti Pályáztatási Csoporttal
bõvült. Az új szervezeti egység feladata a NKÖM fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére kiírt
pályázatok kezelése (elõkészítése, lebonyolítása, elszámoltatása).
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Kimutatás
az Igazgatóság fõbb elõirányzatainak alakulásáról

ezer forintban

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Teljesítés

Kiadás 930 000 1 092 655 613 261

mûködés 641 400 705 578 563 866

 ebbõl személyi 329 900 356 907 312 371

 felhalmozás 288 600 387 087 49 395

 intézményi beruházás 288 600 387 087 49 395

 központi beruházás felújítás

 egyéb intézményi felhalmozás

Bevétel 930 000 1 092 665 981 514

támogatás

mûködési bevétel 11 300 31 870 31 978

átvett pénzeszköz 918 700 927 099 815 874

 mûködési célra 630 100 638 499 515 400

 felhalmozási célra 288 600 288 600 288 600

egyéb bevétel 170 136

pénzmaradvány igénybevétele 133 526 133 526

Létszám

Engedélyezett létszám 94 94 94

Átlagos statisztikai állományi létszám 76

Üres álláshelyek száma december 31-én 13

Az NKA Igazgatósága 2004. évi gazdálkodásában kiemelkedõ esemény volt a 2003-ban
megvásárolt Gyulai Pál utcai épület beruházásához kapcsolódó közbeszerzési kiírás összeállítása.
A közbeszerzési kiírást megelõzõen jelentõs feladat volt a tervek elkészíttetése, a szükséges
engedélyek beszerzése, a közbeszerzési kiíráshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása.  A
közbeszerzési eljárás eredményeként az épület igényeinknek megfelelõ átépítésére 2004.
decemberében – a kiírásnak megfelelõen egy-egy részfeladat kivitelezésére – a nyertesekkel a
szerzõdéseket megkötöttük. A beruházás 256 030 E Ft fedezetére a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a kötelezettségvállalási bejelentés a Kincstár felé megtörtént.
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Az Igazgatóságon történt személyi változások 2004-ben
2004-ben 17 új munkatárssal létesítettünk közalkalmazotti jogviszonyt.
Az új alkalmazásokra nagyobb részben (16 fõ esetében) feladat-növekedéssel:
– a minisztériumi pályázatoknak az Igazgatóság által történõ lebonyolításával,
– a pályázatok számának emelkedése, valamint a jogszabályi elõírások következményeként

megnövekedett belsõ ellenõri és elszámoltatási feladatok ellátásával,
– jogszabályváltozások elõkészítése, az igazgatási, jogi többletfeladatok ellátásával, 
– az új épület beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítése, illetve a beruházás

lebonyolításával kapcsolatos mûszaki feladatok koordinálásával összefüggésben került sor.

Egy fõ alkalmazására pedig nyugdíjba vonult munkatársunk álláshelyének betöltése miatt volt
szükség.

A beszámolás évében 3 munkatársunktól kellett megválnunk, mind a hárman nyugdíjba
vonulásuk miatt szüntették meg közalkalmazotti jogviszonyukat.

A be- és kilépések következményeként 2004. december 31-én az Igazgatóság tényleges (nem
számítva a már felmentési idejüket töltõket) létszáma 80 fõ. Ebbõl hárman kisgyermekük otthoni
gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon (gyesen, gyeden) vannak.

III. A 2004. évi pályáztatási tevékenység

1. A 2004-es év jelentõs mértékû változást hozott az elõzõ évhez viszonyítva, mivel a
beérkezett pályázatok száma 19,5%-kal emelkedett. A pályáztatási osztály mûködésének
hatékonysága jelentõs mértékben függ a beérkezõ pályázatok számától, amelyet a következõ diagram
mutat kollégiumonkénti arányban. 2003-ban is 4 kollégium (közmûvelõdés, képzõmûvészet, zenei,
ismeretterjesztés) adja a beérkezõ pályázatok jelentõs számát (az állandó kollégiumok 45%)-át (szám
szerint: 5537 db pályázat). A változás annyi, hogy míg 2003-ban a mozgókép, úgy 2004-ben a zenei
kollégium volt az, amelyikhez a 4-ik legtöbb pályázat érkezett. A legkevesebb pályázat (125 db) egy
újonnan megalakult kollégiumhoz, a mûemléki és régészeti kollégiumhoz érkezett*.

* NKA Bizottsága 10/2003. (XI. 24.) számú döntése alapján.
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2. A következõ táblázat mutatja, hogy az utóbbi hat évben hogy változott a beérkezett és
támogatott pályázatok száma, valamint az igényelt és megítélt támogatások összege. 

Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Beérkezett pályázat (db) 10263 9675 11614 11244 12459 14888

Támogatott pályázat (db) 5848 5508 7204 6605 7213 8133

Igényelt támogatás (Mrd Ft-ban) 11,7 12,1 13,9 15,7 19,5 28,2

Támogatott pályázatok igénye (Mrd Ft-ban) 6,5 7,0 8,2 9,2 11,9 14,9

Megítélt támogatás összesen (Mrd Ft-ban) 3,7 3,9 4,8 5,6 7,0 8,7

2003-ban a beérkezett pályázatok 10,6%-kal nõttek az elõzõ évhez képest, a támogatott
pályázatok 6,2%-kal. 2004-ben 19,5%-kal emelkedett a beérkezett pályázatok száma, a támogatott
pályázatok száma 12,7%-kal.

Az igényelt támogatás 44,4%-kal, a megítélt támogatás 23,6%-kal emelkedett 2003-as évhez
viszonyítva.

Látható, hogy az igényelt támogatás összege nagyobb arányban emelkedett, mint a beérkezett
pályázatok darabszáma, amely feltételezi, hogy egy pályázatban nagyobb támogatást igényeltek a
pályázók. Az igényelt támogatás jelentõs mértékû emelkedése a pályázók forráshiányos állapotát
tükrözi és mivel a megítélt támogatás nem emelkedett olyan jelentõs mértékben, így a pályázók az
igényeikhez képest kevesebb támogatást kaptak.

Amíg 2001-rõl 2002-re kisebb mértékben csökkent a beérkezett pályázatok száma, addig
2003-ban és 2004-ben is újra emelkedett. Az (1999–2002) négyéves tendenciát figyelembe véve
azonban megállapítható, hogy jelentõs elmozdulások nincsenek, ebbõl arra lehet következtetni, hogy
azok a pályázók, amelyek rendszeresen igényelnek támogatást az NKA-tól, minden évben újra
pályáznak, de új pályázók kisebb számban kerülnek csak be a pályázói körbe. Ennek ellentmond a
2003-as és a 2004-es év, mivel itt jelentõs mértékû emelkedés volt tapasztalható. Ennek oka lehet a
kiszélesített kommunikáció, az ideiglenes kollégiumok típusa, valamint a pályázók nagyobb mértékû
aktivitása és forráshiányos állapota is.

Mivel a beérkezett pályázatok száma 6 év alatt 45%-kal emelkedett, addig a megítélt támogatás 
összege 6 év alatt több mint a duplájára nõtt.

3. A továbbiakban állandó kollégiumonként elemezzük a pályázatok statisztikai adatait. 
Megállapítható, hogy – mint minden évben – az idén is a közmûvelõdési kollégiumhoz érkezett 

a legtöbb pályázat, szám szerint 2030 db, ebbõl támogatásban részesült 989 db. 
A legkevesebb pályázat a mûemléki és régészeti kollégiumhoz érkezett, 125 db, ebbõl

támogatásban részesült 88 db.

A két szélsõ érték között a beérkezett pályázatokat tekintve 16-szoros, támogatott pályázatokat
tekintve 11-szeres különbség van. Viszont a megítélt támogatásban (484,8 és 370,6 millió Ft) csak
1,3-szoros különbség van, amely azt mutatja, hogy arányait és a feladatok jellegét tekintve is több
pályázat kapott nagyobb támogatást a mûemléki és régészeti kollégiumnál.
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4. A pályázati kiírások jelentõs mértékben megszabják a feltételezhetõen beérkezõ pályázatok
nagyságrendjét, amelyet igen jó közelítéssel elõre lehet tervezni. 

A kollégiumok saját hatáskörben döntenek arról, hogy kevesebb pályázat kapjon-e nagyobb
mértékû támogatást, vagy több pályázat kapjon, de kevesebb támogatást. A támogatott pályázatok
igénye 14,9 Mrd Ft, a megítélt támogatás 8,7 Mrd Ft (58,4%).Az igényelt támogatás alig több mint a
felét kapták meg a pályázók.

A pályázók jelentõs része forráshiánnyal küzd, így a pályázathoz szükséges egyéb források
bevonása is jelentõs nehézséget okoz számukra. A fenti diagramon jól látszanak azok az arányok,
hogy a beérkezett pályázatok közül milyen százalékban kaptak támogatást a pályázatok.

Sorrend szerinti arányok:

Levéltár 436 371 85,09%
Könyvtár 814 611 75,06%
Mûemlék és Régészet 125 88 70,40%
Képzõmûvészet 1502 1007 67,04%
Táncmûvészet 461 298 64,64%
Népmûvészet 833 526 63,15%
Múzeum 630 390 61,90%
Mozgókép 546 325 59,52%
Színház 625 350 56,00%
Zenei 985 518 52,59%
Közmûvelõdés 2030 989 48,72%
Építõmûvészet 310 147 47,42%
Szépirodalom 574 260 45,30%
Iparmûvészet 862 330 38,28%
Fotómûvészet 496 172 34,68%
Ismeretterjesztés 1020 337 33,04%
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Az összes állandó kollégiumnál az arány 54,85%, amely a 2003-as 29,73%-hoz képest jelentõs 
elmozdulás, ami azt jelenti, hogy több mint minden második pályázat kapott támogatást. 

Az elbírált pályázatok fõbb pénzügyi adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza kollégiumi és
miniszteri keret bontásban a 2004. évre vonatkozóan. A 3. sz. melléklet a 2002–2004. év fõbb
mennyiségi adatait (pályázatok darabszáma és igényelt/megítélt támogatások összegét) tartalmazza.

Ideiglenes kollégiumok:

A 7 ideiglenes kollégiumhoz a beszámoló évében összesen 1821 db pályázat érkezett.

A kulturális turisztikai és a nemzeti és etnikai kisebbségi ideiglenes kollégiumokhoz
1310 pályázatot nyújtottak be, amely az összes pályázat 71,9%-a. Az összes támogatási igény
6 923 936 425 Ft, ez az NKA-tól összesen igényelt támogatás 24,6%-a, amely azt mutatja, hogy az
ideiglenes kollégiumok olyan területeket fedtek le, amelyek más forrásból nem kaptak támogatást. 

A Kulturális Turisztikai kollégium kiemelkedik a majdnem 4 milliárd Ft-os igényével,
amellyel szemben a felosztható keret mindössze 200 000 000 Ft volt. A támogatott pályázatok száma
40,3%-os. A fenti aránytalanságok miatt is az igényelt támogatásnak viszont csak a 11,3%-át tudták a
kollégiumok megítélni.

A pályáztatási osztály lebonyolításában zajlott le a 2004. évben az Édes Anyanyelvünk II.
pályázat is, amely áthúzódó tételként a 2005. évet is terhelte. Itt gyakorlatilag három ideiglenes
kollégium munkáját segítette a pályáztatási osztály. 
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Megszüntetett pályázatok

2004. évben összesen 219 darab pályázat megszüntetésére került sor, ezzel a fel nem használt
összeg 122,1 M Ft, ez jelentõsen kevesebb, mint a 2003. évben. Darabszámban 29%, összegben
viszont több mint 50% a csökkenés. 

Ez a támogatásban részesült pályázatok 2,7%-át érintette, a tavalyi 3,9%–kal szemben. Ennek
oka valószínûleg az évközbeni keretcsökkenés miatti zárolásnak is köszönhetõ. A fel nem használt
összegek nem kerültek vissza automatikusan a kollégiumi keretekbe, hanem azt az NKA Bizottsága
2004. októberi határozata alapján a hiány csökkentésére fordította*.

Kollégiumonkénti bontásban a legtöbb meghiúsulás a zenei, a legkevesebb az állandó
kollégiumok közül a múzeumi kollégiumnál volt. 

Pályázatok megszüntetésére több okból került sor, így a pályázó lemondása miatt, vagy a
pályázó nem teljesítette a támogatási szerzõdésben elõírt kötelezettségeit.

Módosítási kérelmek

Míg 2003-ban összesen 1596 módosítási kérelem érkezett, úgy 2004-ben ez a szám: 1816

Kollégium
Módosítási

kérelem (db)
Elfogadott

kérelem (db)
%-os arány

Tárgyévi
támogatott
pályázatok

arányában%

állandó 1559 1307 83,8 23,2

ideiglenes 88 66 75 12,0

miniszteri 169 145 85,8 24,9

Összesen 1816 1518 83,6 22,3

Nagy számban érkeztek módosítási kérelmek, amelyek vegyesen tartalmazzák a határidõ,
illetve jogcím-módosításokat. A jelenség a pályázók nem megfelelõ pályázati elõkészítésével
magyarázható.

A módosítási kérelmek elbírálása során az Igazgatóság minden esetben igyekezett a pályázati
cél megvalósulását figyelembe venni, ezért az állandó kollégiumokhoz beérkezett kérelmek több
mint 80%-át engedélyezte.

A kérelmek ilyen jelentõs száma, és annak nagymértékû jóváhagyása a pályázati felhívások
pontosabb megfogalmazását, a döntések korrektebbé tételét, illetve a pályázók részérõl a pályázatok
jobb kidolgozását teszi szükségessé.

*  az NKA Bizottsága 6/2004 (X. 4.) számú határozata alapján.
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A pályázók illetõsége szerint az alábbi megoszlásban érkeztek pályázatok az Igazgatóságra:

Illetõség Beérkezett db Támogatott db Megoszlás (%)

Magyar 14030 7717 94,24

Román 514 243 3,45

Szlovák 186 87 1,25

Szerb-Montenegró 98 51 0,66

Ukrán 13 7 0,09

Német 8 5 0,05

Cseh 8 4 0,05

Amerikai 6 6 0,04

Szlovén 5 2 0,03

Francia 5 2 0,03

Izraeli 3 2 0,02

Horvát 3 0 0,02

Lengyel 2 2 0,01

Osztrák 2 1 0,01

Angol 1 1 0,01

Olasz 1 0 0,01

Japán 1 1 0,01

Kanada-magyar 1 1 0,01

Görög 1 1 0,01

Összesen 14888 8133 100,00

A fenti táblázatból kitûnik, hogy jelentéktelen számban érkeznek pályázatok nem magyar
illetõségû pályázóktól. Viszont a 2003. évhez viszonyítva több határon túli országból érkezett
pályázat. Ennek oka lehet a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégium, a Holocaust Megemlékezések
Ideiglenes Szakmai Kollégium mûködése, valamint az NKA külsõ kommunikációja is.
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Támogatott pályázatok törvényi célkitûzések szerinti megoszlása:

Összegezve: a pályázatokban változatlanul az új alkotások, programok megvalósításának
segítése iránt mutatkozik meg a legnagyobb igény, és erre fordították a kollégiumok a megítélt
támogatások döntõ részét.

Ezt követi az alkotások nyilvánosságra hozásának támogatása, majd az egyéb és a nemzetközi
kapcsolatok ápolása kategória. Ez a tendencia megfelel a törvényi célkitûzéseknek és a kulturális
terület elvárásainak is.

Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása 2004. évi pályázatoknál:

Ez a diagram a 2003-as évhez viszonyítva nem tartalmaz lényeges változást. 2004-ben is a
költségvetési szervek, valamint a nonprofit szervezetek adták a pályázók több mint 70%-át.
Darabszámban viszont elsõ helyre már nem a költségvetési szervek, hanem a nonprofit szervezetek
kerültek.
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Általános megállapítások

A teljes pályáztatás (miniszteri támogatással) vertikumában beérkezett 14888 db pályázatból
8133 db pályázat kapott támogatást (54,63%). A támogatottak aránya csökkent a 2003 évhez
viszonyítva (57,89%).

Az igényelt támogatás 28 134 M Ft, az adott támogatás 8 676 M Ft (30,84%). Ez a mutató
szintén csökkent a 2003. évhez viszonyítva (36,04%).

Az NKA állandó, ideiglenes kollégiumai, valamint a miniszteri keret közötti arányokat a
következõ táblázat mutatja be:

Kollégium
Elbírált pályázat

(db)/%
Támogatott

pályázat (db)/%

Igényelt
támogatás
(M Ft)/%

Megítélt
támogatás
(M Ft)/%

állandó (12249)/82,3% (6719)/82,6% (18 745)/66,6% (5 751)/66,3%

ideiglenes (1959)/13,2% (734)/9,0% (7 242)/25,7% (784)/9,0%

miniszteri (680)/4,5% (680)/8,4% (2 147)/7,7% (2 141)/24,7%

Összesen 14 888 8 133 28 245 8 676

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

Pályázók száma

Évek Pályázók száma (db)
Benyújtott pályázatok

száma (db)
Támogatott

pályázatok száma (db)

2001 5585 11614 7204

2002 4772 11244 6605

2003 4934 12459 7213

2004 6366 14888 8133

A fenti táblázat a pályázók száma alapján viszonyít az utóbbi négy évre visszamenõleg.
A pályázók száma csökkent a 2001-es évhez viszonyítva a 2002. évben. Majd emelkedést mutat,
különösen nagy mértékût a 2004. évben.

 
Egy támogatott pályázatra 2004-ben 1,07 M Ft támogatás jutott a 2003. évi 1,2 M Ft-tal

szemben. A csökkenés mértéke 10,8%-os. Ez a tendencia az évközbeni keretcsökkentés arányának
megfelelõ. A csökkenés mértéke azonban szakmai kollégiumonként differenciált.
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Érvénytelen pályázatok

A 2004. évben benyújtott 14 888 db pályázatból 1365 db volt érvénytelen, ez a pályázatok
9,2%-át jelenti. A növekedés kétszeres. A pályázatok mennyiségének növekedésével a minõségük
nem nõtt egyenes arányban.

2003-ban ez a szám 4,7% volt.
 
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, illetve a pályázati

felhívásban kötelezõen meghatározott kritériumoknak, továbbá ha az NKA-val szemben lejárt,
elszámolatlan kötelezettsége van.

Érvénytelen pályázatot benyújtó pályázókat az érvénytelenség okáról minden esetben
értesítjük.

Elutasított pályázatok 

A 14 888 db pályázatból 5 252 db pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 35,3%-át jelenti.
2003-ban ez a szám 37,4% volt.
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetõsége van

arra, hogy a szavazati arányokat megismerje írásban benyújtott kérelemre.

Az elutasított, támogatásban nem részesült pályázatokat az NKA Igazgatósága a hatályos
iratkezelési szabályzata alapján 60 napon belül megsemmisíti.

Személyi állomány

A pályáztatási osztályon a 2004. évben 11 fõ kollégiumi titkár dolgozott, 4 fõ pályáztatási

asszisztens segítségével. Egy titkárra 1353 ≈ darab pályázat jutott. Ez a szám még jobban emelkedik,

ha egy titkárt, aki a miniszteri kerettel (680 db pályázat) foglalkozik, nem számítunk. Így 1421 ≈ db
pályázat jutott egy titkárra.

A kollégiumi titkárok nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, amelyre a feladatok
bõvülése miatt igen nagy szükség van.

A Fejezeti Pályáztatási Csoport 2004. évben végzett tevékenysége

A Fejezeti Pályáztatási Csoport 2004. január 1-jétõl az Igazgatóság irányítása alatt végezte
munkáját. 

A csoport a NKÖM fejezeti kezelésû elõirányzatainak pályázati kiírás alapján – NKÖM
Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint – beérkezett pályázatai kezelését végzi. 

A 2004 évi feladatai közé tartozott a pályázati felhívások véleményezése, elõzetes
kötelezettségvállalások elkészítése, a beérkezett pályázatok feldolgozása, a feldolgozott anyagok
fõosztályokra való továbbítása. Miniszteri döntést követõen a pályázók értesítése, a támogatás
átutalásához szükséges pénzügyi akták elkészítése, utalásra továbbítása, majd elszámolást követõen a 
pénzügyi beszámolók ellenõrzése és a szakmai beszámolók fõosztályokra történõ átadása.
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További feladatai közé tartozott a pályázók kérelme és szakmai fõosztályok engedélye alapján
szerzõdésmódosítások elkészítése és nyilvántartása.

A NKÖM által megjelentetett 2004. évi pályázatok kimutatása fõosztályi bontásban: 

Szervezeti egység
Beérkezett
pályázat

(db)

Igényelt
támogatás (Ft)

Támogatott
pályázat

(db)

Megítélt
támogatás

(Ft)

1. Kulturális Turizmus Osztály  32   89 383 500 22  35 000 000

2. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek
Fõosztálya 

(Határon túli pályázatok

+társadalmi szervezetek)

816 464 630 778 815 188 900 000

3. Mûvészeti Fõosztály 166 447 135 149 145 188 400 000

4. Közgyûjteményi Fõosztály 686 419 791 808 458 188 360 000

5. Közmûvelõdési Fõosztály 163 253 481 930 62 103 850 000

6. Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

 8   43 850 000 7     7 000 000

Mindösszesen: 1 871 1 718 273 165 1509 711 510 000

A 2004. évben a FEPÁCS 2 356 db 2003. évi pályázat pénzügyi elszámolását végezte. Az
elszámolások során hat pályázó számlájára nyújtott be azonnali beszedési megbízást, mivel
felszólítás ellenére nem számoltak el a támogatással.  3 pályázó esetében az inkasszó sikeresnek
bizonyult, 3 pályázónál a követelés érvényesítése jogi útra került.

IV. A 2004. évi pályázati elszámoltatás

Az NKA terhére nyújtott támogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók
ellenõrzése – hasonlóan az elõzõ évekhez – folyamatos volt.

A szakmai beszámolók értékelésének alakulása:
a) A szakmai kollégiumok 2004-ben 6918 db pályázat szakmai beszámolójának értékelését

végezték el. Ez 20%-kal elmaradt a 2003-ban értékelttõl.
2004-ben a szakmai kollégiumok nagy hangsúlyt helyeztek a folyóirat-támogatások során

megvalósult lapkiadási programokra. A szépirodalmi, ismeretterjesztõ és a szaklapokra egyformán
jellemzõ volt – a csökkentett támogatásra hivatkozva –, hogy nem jelentették meg a szerzõdésben
foglalt lapszámot, illetve összevont számokkal teljesítették volna a pályázati célt. A szakma ezekben
az esetekben a megjelenés arányában fogadta el a teljesítést, és sok esetben a meg nem jelent lapok
arányában visszafizettetést rendelt el.

Kollégiumonként az 1994–2004-es években a szakmailag ellenõrzött pályázatok arányát a
támogatott pályázatok százalékában és a 2004. évben szakmai ellenõrzött pályázatok mennyiségét az
alábbi táblázat tartalmazza.
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Táblázat
a szakmai ellenõrzés arányáról 1994–2004-es években
és a 2004-ben szakmailag elfogadott pályázatok száma

Sor-
szám

Kollégium megnevezése

Támogatott
pályázatok

1994–2004-ig  
összesen

(db)

Szakmailag és
pénzügyileg lezárt

pályázatok
1994-2004-ig

(db)

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

%-

A (4 )-bõl  a
2004-ben  lezárt

pályázatok
száma (db)

1. Mozgókép 4605 4191 91 300

2. Irodalom-könyvkiadási 2871 2870 99 51

3. Folyóiratkiadási 864 862 99 1

4. Színház 2502 2175 87 292

5. Zene         5151         4626 90 505

6. Tánc 1851 1612 87 266

7. Képzõ 5878 4853 83 862

8. Ipar 2768 2321 84 383

9. Foto 1297 1131 87 181

10. Népmûvészet 3395 2977 88 656

11. Közmûvelõdési 11775 10811 92 530

12. Könyvtár* 6423 5724 89 612

13. Levéltári 2072 1673 81 197

14. Múzeumi 2549 2265 89 357

15. Építõmûvészet   580 418 72 176

16. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 1012 570 56 276

17. Szépirodalom    1116 824 74 357

18. Mûemléki és Régészeti 88 2 2 2

19. Miniszteri   5142 4667 91 552

20. Összmûvészet  323 319 99 78

21. Ithaka-Program ISzK  32 22 69 2

22. Nemzeti és Etnikai ISzK 349 28 8 28

23. Amatõr Együttesek Utaztatása ISzK 63 2 3 2

24. Kultúra 2000 ISzK 22 4 18 4

25. Millenáris Rendezvények ISzK 42 21 50 19

26. EU Kommunikációs ISzK 15 0 0 0

27. Külhoni Intézmények ISzK 27 21 78 21

28. Mûvészetoktatási ISzK 46 45 98 45

29. Holocaust Megemlékezések ISzK 165 64 39 64

30. Digitális Kultúra ISzK    180 150 83 34

31. Magyar Mûvészet ISzK   94 93 99 0

32. Kultúra és Turizmus ISzK   306 227 74 1

33. Fogyatékkal Élõ Emberekért ISzK 32 14 44 14

34. Közkultúra Informatika ISzK 22 0 0 0

35. Közgyûjteményi Testület ISzK    151 151 100 0

36. Népmûvészet-Táncmûvészet ISzK 266 231 87 50

37. Közmûvelõdés-Könyvtár ISzK   119 119 100 0

38. Közmûvelõdés-Zene ISzK 79 79 100 0

39. NKA  Összesen 64272 56162 87 6918

40. NKA lebonyolítású 40 40 100 0

41. Honfoglalás 396 396 100 0

42. Mindösszesen          64708 56598 87,5 6918

A könyvtári kollégiumi pályázatok magukban foglalják a Közoktatási és Fókuszban a Könyvtár pályázatokat.
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Az 1994–2004-es idõszakban az összes támogatott pályázat és a szakmailag elfogadott
pályázatok arányát vizsgálva a szakmai kollégiumok a támogatott pályázatok 87,5%-át ellenõrizték,
és fogadták el (l. a táblázat 5. oszlop, 42. sor). Az ellenõrzött beszámolók csekély számánál – a
folyóiratkiadási altémát kivéve – kértek kiegészítést, illetve új beszámoló benyújtását.  Az el nem
fogadott és kiegészítésre minõsített beszámolók – a kiegészítések megküldése után – ismételten
szakmai ellenõrzésre kerültek.

A 2004. év végéig teljeskörûen öt korábban mûködtetett ún. ideiglenes kollégium
pályázatainak ellenõrzése fejezõdött be (Közgyûjteményi Testület, Közmûvelõdés – Könyvtár,
Közmûvelõdés – Zene, Honfoglalás, és az NKA Lebonyolítású „Kossuth év”)

A kollégiumok közül szintén a korábbi években mûködtetett az Irodalom és Könyvkiadási, a
Folyóiratkiadási, valamint a Magyar Mûvészet Kollégiumok támogatott pályázatai – összesen négy
pályázat kivételével – teljes mértékben befejezettnek tekinthetõk. A négy pályázat lezárására a jogi
intézkedés befejezését követõen kerülhet sor.

Az ideiglenes szakmai kollégiumoknál több esetben a programok megvalósításának idõszaka
2005-ben várható, így ezek szakmai értékelése is csak ezt követõen aktuális.

Az alkotói támogatásos altémáknál a benyújtott mûvek, mûalkotások szakmai ellenõrzésekor
nagy felelõsséggel jártak el a kollégiumok elnökei/tagjai. Az elfogadott beszámolókat követõen 648
db igazolást adott ki az Igazgatóság a pályázók részére.

Pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai

A 2004. évben 7934 db pályázat pénzügyi elszámoltatása valósult meg, 758 db elszámolás
(9,5%) további intézkedést igényelt. A beérkezett elszámolások pénzügyi ellenõrzése folyamatos
volt. 2004-ben a pénzügyileg elfogadott pályázatok aránya 10%-kal több volt, mint 2003-ban.   

Az elszámolások feldolgozása során tapasztalt formai és tartalmi hiányosságok továbbra is
fennálltak. 

Tartalmi hiányosságok: a szakmai és pénzügyi beszámoló nem egyszerre történõ és
késedelmes benyújtása, az elszámoló lap pontatlan kitöltése, a szerzõdésben rögzített jogcímek
figyelmen kívül hagyása, az önrész elszámolásának hiánya, a bizonylatok érvénytelenítése, a szakmai 
beszámolók nem megfelelõ színvonalú elkészítése.  Ezek az elszámolások továbbintézkedést
igényeltek.

Típushibaként fordult elõ, hogy a pályázók a csoportos étkeztetést sokszor –
költségmegtakarítási szempontra hivatkozva – nyersanyagvásárlással oldották meg. Ezeket az
elszámolásokat ilyen formában nem lehetett elfogadni. 

Az ismétlõdõ formai hiányosságok: azonosító szám csere, elszámoló lap hiánya, két pályázat
elszámolásának összevonása.

A döntéseket megelõzõ pályázók „elõélet” vizsgálata alkalmával kollégiumonként összesen
14 750 db elbírált pályázathoz kapcsolódó korábbi pályázatok minõsítését kellett rövid idõ alatt
elvégezni. Lejárt határidejû és teljesítetlen kötelezettsége miatt 10 pályázót kellett lejárt kötelezettség
miatti érvénytelenség címen kizárni a pályázási körbõl.

A Nemzeti Filmiroda megkeresése alapján – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – több
filmes szervezet regisztrációjához az igazolás csak akkor került kiadásra, ha az NKA-nál és
FEPÁCS-nál – mint pályázók – lejárt követeléssel nem rendelkeztek. 
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Határidõre el nem számolt pályázók kötbérezése:

Az elszámolási határidõk be nem tartása miatt 1245 pályázót szólított fel az elszámoltatás
kötbér megfizetése mellett. A felszólított pályázók közül, mintegy negyedének ismételt felszólítást
kellett küldeni.  A kötbért 1063 pályázó befizette, 32 esetben nem volt felróható a szerzõdésszegés,
így mentesültek a kötbér megfizetése alól, 98 pályázó nem teljesítette a kötbér befizetést, így a
követelést 2005-ben kell érvényesíteni. 52 pályázó nem reagált az ismételt felszólításokra sem, így
ezen pályázók elszámolásának rendezését jogi ügyintézés keretében kell majd elérni.

A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását a 4. sz. Melléklet tartalmazza.
A beérkezett elszámolások folyamatos feldolgozásának eredményeként a támogatott

pályázatok 87,5%-a szakmai és pénzügyi ellenõrzés után lezárásra került. (15. oszlop 2. sor). További 
1,5%-a a pénzügyi elszámolás elfogadását követõen szakmai ellenõrzésre vár (15. oszlop 3. sor.)
A jogi intézés alatti pályázatok aránya 0,1% (15. oszlop, 4.sor). Az elszámolás alatti pályázatok
aránya 3,4% (15. oszlop, 5. sor). Az elszámolásra felszólított pályázatok számának aránya 0,7%
(15. oszlop 6. sor). A támogatott pályázatok 6,8%-a 2005-2006-ban realizálódik, tehát ellenõrzésük
csak a jövõben lesz aktuális (15. oszlop, 7. sor).

V. A 2004. évi informatikai tevékenység

Az NKA Igazgatósága Informatikai Osztálya által ellátott fontosabb feladatkörök:
– az informatikai eszközök üzemképes állapotának biztosítása;
– az informatikai hálózat zavartalan mûködtetése (fizikai hálózat, hálózati operációs

rendszerek);
– a felhasználói szoftverek üzemeltetése;
– folyamatos és naprakész internetes szolgáltatás; 
– külsõ és belsõ adatigények kielégítése;
– belsõ felhasználók adatfeldolgozással kapcsolatos kiszolgálása;
– az NKA és az Igazgatóság informatikát érintõ fejlesztési igényeinek kimunkálása, a

fejlesztések végrehajtása, lebonyolítása.

A 2004. év folyamán megvalósított informatikai eszköz beszerzéseink eredményeként
számítógép-állományunk viszonylag korszerû, az alkalmazott alap és felhasználói szoftverek
hatékonyan segítik a felhasználók munkáját.

Az év során a rendeltetésszerû munka feltételeit a munkatársak részére biztosítani tudtuk.
A vírusvédelem hatékonyan mûködött, vírus, vagy az interneten keresztül érkezõ egyéb támadás
(spam, spyware) nem okozott kárt a rendszerekben.

Szeptemberben a vírusirtó szoftver és a hálózat egyéb részei között mutatkoztak
együttmûködési gondok, amit szakértõk bevonásával sikerült megoldani.

Az NKA és az Igazgatóság mûködésében ma már megkülönböztetett szerepe van az
internetnek, amely 2005-ben tovább fog növekedni (pályázati felhívások, eredményközlések,
e-mail…). Ezen szolgáltatás is zavarmentesen mûködött.

A felhasználók igényeinek megfelelõen a pályázati szoftvert az év folyamán bõvítettük, a
felhasználók részére végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése zökkenõmentesen
megtörtént. A külsõ és belsõ adatszolgáltatással kapcsolatos rendszeres és eseti igények folyamatosan 
nõnek. Ennek tipikus példája a folyóirat-támogatással kapcsolatos adatigények oly mértékû
növekedése, amely miatt új ún. bõvített betétlap adataival kellett bõvíteni az adatbázist.
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A NKÖM kezdeményezésére elvégeztettük független külsõ szakértõvel az informatikai
rendszer külsõ és belsõ biztonsági auditját. Az audit során az elvégzendõ teendõk meghatározása
mellett jónak minõsült a biztonsági rendszer. 

Az Igazgatóságra kiterjedõ átvilágítás részeként az Informatikai osztály és az alkalmazott
rendszerek is átvilágításra kerültek. A megállapításokat hasznosítottuk.

Az NKA Bizottságának döntése értelmében az informatikának kiemelten kell támogatnia a
kollégiumok döntés-elõkészítését, tevékenységét, valamint az internetes kommunikációt. Ennek
eredményeként elkészült az informatikai támogatásra épülõ, a kurátorok munkáját segítõ és a
döntések objektivitását növelõ rendszer, amelyet 2004-ben két kollégium alkalmazott is.

Döntés született arról, hogy internetes portállal váltjuk fel az NKA honlapját, amelynek
segítségével az eddigieknél sokkal bõvebb internetes kommunikáció alakítható ki.

Az Informatikai Osztály rögzítette a beérkezett pályázati adatokat, kollégiumi döntéseket, és
elõkészítette a különbözõ értesítõ leveleket, szerzõdéseket.

VI. A 2004. évi belsõ ellenõrzés folyamán leszûrt tapasztalatok

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint
költségvetési szervek belsõ költségvetési ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet
alapján az NKA testületei, valamint az NKA-t kezelõ Igazgatóság célszerû és szabályszerû
mûködésének biztosítása érdekében átfogó ellenõrzési rendszert mûködtetnek. A Kormányrendelet
életbelépése átfogó szemléleti és gyakorlati váltást is igényelt.

Az Igazgatóságra vonatkozó részletes szabályokat, kötelezõen alkalmazandó módszertani
eljárásokat és a minden mozzanatra kiterjedõ dokumentálási kötelezettséget a 2004. június 27-én
jóváhagyott Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv tartalmazza

Folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés

A Bizottság ellenõrzõ tevékenysége során meghallgatta a szakmai kollégiumok vezetõit a
gyakorlati munka tapasztalatairól; írásban beszámoltatta a kollégiumokat az elvégzett feladatokról.
Elnökének volt a kötelessége, hogy a pályázati felhívásokat és a kollégiumi döntéseket megfelelõségi
szempontból megvizsgálja. A szakmai kollégium vezetõje volt köteles biztosítani, hogy a pályázati
kiírások az érvényben lévõ jogszabályokhoz és a Bizottság iránymutatásaiban megfogalmazott
célkitûzésekhez igazodjanak.

A szakmai kollégiumok a beérkezett és feldolgozott pályázatokat vizsgálták, hogy a pályázó a
kiírás által támasztott igényeknek megfelel-e, s anyagaik teljeskörûen tartalmazták-e a kellõ
információkat. A szakmai kollégiumok minõsítették a pályázatok teljesítését taglaló beszámolókat.

Az Igazgatóság tételesen ellenõrizte a beérkezett pályázatok adminisztratív feltételeknek való
megfelelését, továbbá a pályázóknak a kapott támogatásról szóló pénzügyi elszámolásait.

A vezetõi ellenõrzés – FEUVE – mint a folyamatba épített elõzetes és utólagos kontroll
rendszer biztosítja, hogy a cél és a tevékenység összhangban legyen a szabályszerûség,
szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, rendeltetésellenes felhasználásra; megfelelõ, pontos és
naprakész információk álljanak rendelkezésre. A munkafolyamatok valamennyi szakaszára kiterjed,
napi gyakorlattal. Hozzátartozik a kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési,
aláírási jog gyakorlása, a rendszeres, vagy eseti adatszolgáltatások értékelése, beosztottak
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beszámoltatása, a számítógépes hálózaton keresztül történõ ellenõrzés, munkahelyi helyszíni
ellenõrzés.

Az év végén jelent meg a tájékoztatás, módszertani útmutató az ellenõrzési nyomvonal
kialakításáról. A szükséges elõkészítõ munkákat az Igazgatóság megkezdte. Lényegeként meg kell
határozni, hogy a folyamatban hol adódhatnak a cél elérését akadályozó kockázatok, ezeknek
mekkora a bekövetkezési valószínûsége, a bekövetkezés hatása milyen mértékû. Nagyságától
függõen kell beépíteni vagy megerõsíteni a folyamat adott szakaszán az ellenõrzési pontot, a káros
hatás tompítása vagy teljes elkerülése érdekében.

A kockázatelemzés módszereit a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv részletesen tartalmazza.

Függetlenített belsõ ellenõrzés 

Követelményeit, eljárási rendjét jogszabályi elõírás rögzíti. 2004 augusztusától önálló
osztályszervezetként mûködött az Igazgatóságon. Szerepe az Igazgatóság gazdálkodásának
ellenõrzése során elsõdlegesen a FEUVE meglétének, alkalmazásának hatásfok-vizsgálata.

A pályázatok helyszíni vizsgálatánál: elszámolási és elszámoltatási szabályszerûség meglétét,
a pályázati cél megvalósulását, annak minõségét ellenõriztük. A teljes éves programot az NKA
honlapján már az év elején nyilvánosságra hoztuk. A Belsõ Ellenõrzési Osztály a pályázók részére
folyamatosan küldi meg a vizsgálat megkezdésérõl szóló értesítõ levelet, amely egyben tájékoztató
volt a felkészülés egyes technikai vonatkozásairól is. A helyszíni vizsgálatra részletes írásba foglalt
program szem elõtt tartásával került sor.

Az általánosítható helyszíni tapasztalatok összegezése:
A kapott támogatásokat minden esetben a pályázati szerzõdésekben meghatározott célok

teljesítésére használták fel. Jogcímek esetében kisebb eltérések elõfordultak, melyek ha nem adódott
szabályos korrekciós lehetõség rész-visszafizetési következménnyel – két pályázónál, összesen
45 ezer forint – jártak. Sok volt a határidõ- és a jogcím-módosítási kérelem, a kiváltó okok
megszüntetésére jórészt azonos a javaslat: körültekintõbben kell meghatározni a megvalósítás
határidejét és a költségvetés tételeit.

Az elszámolási lapok és az alapokmányok adatainak egyezõségét állapítottuk meg a
pályázatok túlnyomó többségénél. A kiadások a banki vagy házipénztári forgalomban szabályosan
teljesültek.

Több pontatlanság, vagy szabálytalanság volt az áfa-elszámolásokban.

A kisebb szervezeteknél (Szövetség, Egyesület, Kht., Alapítvány) tett gyakori észrevétel, hogy 
a könyvelési alapbizonylatokat teljesítmény-igazolás, érvényesítés, utalványozás nélkül, ömlesztve
adják át a – legtöbbször – külsõ könyvelõnek. Ha egy számla összegét több finanszírozóra vagy
pályázatra számolják el, a részösszegeket a bizonylaton gyakran elmulasztották egyértelmûen
rögzíteni. Sajnálatos és gyakori mulasztás, hogy a bizonylatra nem vezetik rá az adott pályázat
azonosító számát.

A jobbítás érdekében felhívtuk a figyelmet belsõ rövid szabályzatok kidolgozásának
szükségességére, amely a bizonylatkezelés folyamatát, az abban közremûködõk kötelezettségeit és
jogosultságát határozza meg. 

Javasoltuk – különösen ahol nagyobb számú bizonylatot kell kezelni – az elszámoláshoz
egyszerûbb technikai bélyegzõ használatát, amelyen legalább a teljesítés igazolása, a kifizetés
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engedélyezése és a pályázati azonosító megjelölése szerepel. Példaként, két lehetséges technikai
bélyegzõ változatot a honlapon is bemutattunk tájékoztatásul.

A támogatások számviteli elkülönítése a könyvelésben több helyen nem valósult meg,
nagyrészt az alkalmazott könyvelési program korlátjai miatt. Helyesnek minõsítettük ez esetben azt a
gyakorlatot, ha ilyenkor legalább egy külön analitikát vezetnek, a program költségvetéssel és az
elszámolási lappal összhangban. Elõfordult, hogy egyes dokumentumokat csak körülményesen
sikerült összegyûjteni, okként pedig vezetõ- vagy tisztségviselõ-váltás volt a magyarázat. Az
idõközben eltávozott tisztségviselõk nem zárkóztak el az egyes kérdések tisztázása elõl, ezzel együtt
felhívtuk a figyelmet, hogy a váltásoknál a munkaköri átadás-átvételi jegyzõkönyv külön pontja kell,
hogy legyen a pályázatokkal összefüggõ dokumentációk megléte, teljessége.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a támogatások kiutalását megelõzõen már merültek fel
kiadások a projekttel kapcsolatban. Ezeket a pályázók saját forrásaikból megelõlegezték, így a
támogatásokból átmeneti likvid eszköz nagy általánosságban nem származott.

A pályázó partnerek és az Igazgatóság belsõ ellenõrzése munkakapcsolata zökkenõmentes
volt. A szemléletben sem tértek el a nézetek: a belsõ ellenõrzés feladata a szerzõdésszerûség,
szabályszerûség és a folyamatok rendjének megállapítása, eseti eltéréseknél pedig az okok feltárása
és javító intézkedések kezdeményezése volt. Az összegzésként kapott minõsítések nagyobb része a
„megfelelõ” vagy „korlátozottan megfelelõ” kategória volt; kevesebb volt a „gyenge” vagy „kritikus” 
megjelölésû. Az elvégzett 22 terv szerinti helyszíni ellenõrzésbõl 14 esetben megfelelõnek, 4 esetben
korlátozottan megfelelõnek, 3 esetben gyengének, 1 alkalommal kritikusnak minõsítettük a vizsgált
területet. Elégtelen minõsítés nem volt.

A kevesebb elõfordulás ellenére a pontatlan vagy szabálytalan, késéssel vagy hiányosan
beadott elszámolások, beszámolók rendbehozatalukig aránytalanul nagy munkaráfordítással jártak,
nehezítve vagy fékezve az egyéb normál munkafolyamatokat. Egyszeri elõfordulásuk magyarázható,
tudomásul vehetõ, de a folyamatosan késõ, mulasztó szervezetek esetében – megelõzést célozva –
indokolt javasolni az utófinanszírozási gyakorlat alkalmazását.

A helyszíni ellenõrzések mellett több, soron kívül elrendelt, cél- illetve téma jellegû,
szabályszerûségi vizsgálatot folytattunk egyes pályázók/pályázatok tekintetében. Ki kell emelni, már
a munkaráfordítás súlya miatt is, a Fotómûvészeti Kollégium mûködését illetõ bejelentésben
foglaltak valódiságának részletes, kifejezetten a tényeken alapuló analízisét. A vizsgálattal és annak
tapasztalataival a Bizottság két alkalommal is foglalkozott. Ennek során áttekintésre került az
összeférhetetlenség kezelésének témaköre, határozattal történõ lezárással. 

Az NKA honlapján az év elején – a 2005. évi ellenõrzési tervben kijelölt pályázók listájával
párhuzamosan – a pályázók szabályszerû elszámolását segítõ szándékkal megjelentettünk egy, a
2004. évi helyszíni ellenõrzések tapasztalatairól szóló összefoglaló jelentést is.

2004-ben elmaradtak a szakmai kollégiumokkal korábban folytatott közös teljesítmény-
(korábbi terminológia szerint: komplex) vizsgálatok, az átszervezés, technikai okok és a több soron
kívüli feladat miatt. A gyakorlatot szeretnénk újra indítani, az osztály tervezett létszámának
megszilárdulását, az újjáválasztott szakmai kollégiumok indító, felkészítõ tréningjét, illetve az
elhelyezési-technikai körülmények 2005. évi jobbítását követõen.
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VII. Igazgatási jellegû tevékenységek

Az Igazgatóság 2004. évben elindított szervezeti átalakulásának egyik fontos területe az
Igazgatási Osztály feladatainak és létszámának bõvítésével az Igazgatási Osztály kialakítása. Ez a
folyamat gyakorlatilag a 2004. év második felében lezajlott, azonban valamennyi szempontra
tekintettel, csupán a 2005. év közepén fejezõdik be. 

A pályáztatási rendszer jogi hátterének biztosítása mellett, ebben az évben az Igazgatási
Osztály feladatainak többsége az NKA Bizottságának aktív tevékenységébõl, a fejezeti kezelésû
elõirányzatokat és a költségvetési szerveket érintõ gyakori jogszabály-módosításokból, valamint az
Igazgatóság más területérõl átvett igazgatási jogkörökbõl adódott.

Az Igazgatási Osztály ebben az évben is kiemelten a Pályáztatási Osztály részére nyújtott
segítséget a támogatási szerzõdések elõkészítésében, a pályázati adatlapok folyamatos
karbantartásában, a betétlapok kialakításában. 

Ellátta a jogszabályváltozások figyelemmel kísérésének, illetve a jogszabályok
értelmezésének feladatait, szükség esetén belsõ szabályzatot, utasítást készített elõ.

Az NKA mûködésével kapcsolatos jogi kérdésekben külsõ megkeresésre, illetve munkatársak
bármilyen jogi természetû felmerült problémáira felvilágosítást nyújtott.

Közremûködött az NKA, illetve az Igazgatóságnál a belsõ ellenõrzés által feltárt hiányosságok
szakszerû pótlásában, a problémák megoldásában.

Az Igazgatóság által kötött támogatási szerzõdéseken túl az egyéb, mûködéshez kapcsolódó
szerzõdéseket elõkészítette, ill. elõkészítésükben közremûködött.

A tavalyi évben is számos olyan megállapodás, illetve együttmûködési szerzõdés köttetett,
amelynek során külsõ források kerültek az NKA kollégiumaihoz, vagy az Igazgatósághoz pályázati
keretekben történõ támogatásnyújtás céljából.

Az ennek pontos részleteirõl szóló megállapodás elõkészítésén túl, az ideiglenes kollégiumok
alapításához kapcsolódó feladatokat (alapító okirat, megbízások, törzslap készítése) az Igazgatási
Osztály látta el. 

A tavalyi év nagyarányú tisztújításának elõkészítésében és lebonyolításában is számos feladat
hárult az Igazgatási Osztályra. Ennek keretében a jogszabályok, ill. az SzMSz módosításának
javaslatait készítette el.

Az NKA-ról szóló törvénynek a 2004. év folyamán összesen három törvényben történõ
módosításának kialakításában, elõterjesztésében és egyeztetésében vett részt az Igazgatási Osztály.

Ellátta a vagyonnyilatkozatok kezelésének kötelezettségébõl adódó értesítési, átvételi és
nyilvántartási feladatokat.  

Az NKA Igazgatósága új székházának átépítése, kialakítása tárgyában szeptemberben indult
nyílt közbeszerzési eljárás. Az eredményes eljárás során a kivitelezés különbözõ részeire az
Igazgatóság három céggel kötött vállalkozási szerzõdést. A közbeszerzési eljárás elõkészítésének,
lebonyolításának a jogi hátterét a Igazgatási Osztály biztosította.

Igazgatási feladatainak ellátása keretében az Igazgatási Osztály részt vett a Vezetõi
Értekezletek elõkészítésében, a napirendi pontok kialakításában és figyelemmel kísérte az ott hozott
döntések végrehajtását. Ellátta továbbá az igazgatósághoz érkezett külsõ megkeresések
(adatszolgáltatások) koordinációját.

Jogi ügyek

A támogatási szerzõdések pályázók által történt megszegése következtében 
2003. december 31. napján jogi ügyintézés alatt nyilvántartott 52 ügybõl 
2004. december 31. napjáig 14 végleges lezárásra került.
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A 2003. évrõl áthozott NKA követelések érvényesítése érdekében 6 esetben peren kívüli,
5 ügyben bírósági, 18 ügyben végrehajtási, 9 esetben felszámolási eljárás volt folyamatban 2004.
december 31. napján. 

A 2003. évrõl 2004. évre áthozott, és 2004. évben le nem zárt ügyek 70%-ot képviselõ
mennyiségét az a tény eredményezte, hogy a befejezetlen ügyek 51%-át kitevõ végrehajtási és a
felszámolási eljárás hosszú hónapokig, illetve évekig van folyamatban.

A peren kívüli ügyintézés alatt álló 6 esetbõl 5 ügyben a jogerõs bírósági ítélet meghozatalát
követõen nyújtották be a pályázók a szakmai és pénzügyi elszámolást, így jelenleg már csak a
kötbértartozás megfizetése érdekében van folyamatban jogi ügyintézés.

Egy esetben a pályázó szerzõdésszegése miatt helyszíni ellenõrzésre került sor, melynek
eredményeként ma már csak kötbértartozás áll fenn.

A 2004. évben 46 új NKA-követelés érdekében került sor jogi ügyintézésre.

Az idõt, türelmet és nagyfokú toleranciát biztosító NKA ügyintézés eredményeként 31, azaz az 
ügyek 67%-át képviselõ NKA követelés a peren kívüli eljárás eredményeként került a szerzõdést
szegõ pályázók által rendezésre.

2004. évben 9 esetben került sor új bírósági eljárás megindítására, melybõl jelenleg 8 van
folyamatban, s mindössze 1 ügy került végleges lezárásra.

A 2004. évben jogi intézkedés céljából átvett 46 új ügybõl 2004. december 31. napján peren
kívüli ügyintézés szakaszban 6 ügy állt.

A 2004. december 31. napján nyilvántartott, jogi eljárást igénylõ, támogatási szerzõdés
megszegése miatti NKA követelések érdekében folyamatban lévõ ügyek eljárási szakasz szerinti
megoszlása: bírósági eljárás: 13; végrehajtási eljárás: 18; felszámolási eljárás: 9; peren kívüli
ügyintézés: 12. 

A támogatásban részesült pályázók szerzõdést szegõ magatartására, illetve a
szerzõdésszegések számára és arányára vonatkozóan 2004. évben szerzett tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy az elõzõ évekhez képest nem volt észlelhetõ említést, illetve elemzést kívánó
mértékû negatív, vagy pozitív változás.

VIII. Nyilvánosság

Az NKA-ról szóló törvény végrehajtási rendeletében foglaltak írják elõ a pályázati rendszerrel
összefüggõ nyilvánosságra hozandó részleteket, amelyek általában egyébként is közérdeklõdésre
tartanak számot. Az alábbiakban látni lehet, hogy a kötelezõen elõírtakat eléggé nagymértékben
„túlteljesítettük”, mert több információt juttattunk el pályázóinkhoz és a mûködésünk iránt
érdeklõdõkhöz, mint amennyire a törvény kötelez bennünket.

1. A pályázati kiírásokról elsõ lépésként közleményt kell megjelentetnünk a pályázatok
beérkezési határidejét megelõzõ 45. napon.

Végrehajtási rendeletünk szerint 2004-ben két országos napilap a Népszabadság és a Magyar
Hírlap – közölte 1/8-os oldalnagyságban pályázati elõrejelzésünket 9 – 9 alkalommal. A 2004-ben
leadott utolsó közlemény már a 2005. évre vonatkozó folyóirat-pályázati felhívás volt.
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A kötelezõen elõírt két napilap mellett szerzõdésünk volt az MTI ún. Ots-cégvonalával is,
amely lehetõvé tette, hogy az MTI partnerei – cégek és magánmegrendelõk – tudomást szerezzenek
pályázatainkról. Ezen felül a Hivatalos Értesítõ – a MEH kiadványa – szintén helyet adott
közleményeinknek. Miután ez a kiadvány heti rendszerességgel, szerdánként jelenik meg,
biztonságos közlõeszköznek bizonyult az év folyamán. 

2. A pályázati kiírásokat teljes részletességgel közölnünk kell a beérkezési határnapot
megelõzõ 30. napon. (E rendelkezés alól kivételt képeznek a meghívásos pályázatok, amelyeknek
közlése elegendõ a beadást megelõzõ 7. napon.) A kuratóriumi döntéseknek nyilvánossá kell válniuk
a hatályosítást követõ 15 napon belül: a támogatásban részesülõ pályázók adatait és a megítélt
összeget bárki számára elérhetõvé kell tennünk.

Évek óta két orgánum áll rendelkezésünkre annak érdekében, hogy az Igazgatóság megfeleljen
ezeknek a követelményeknek:

– az NKA honlapja (www.nka.hu)
– az NKA Hírlevele

A két különbözõ mûfajú médiumnak – utalva a bevezetõben említettekre – nem csak a kötelezõ 
híranyag közlésében van szerepe. A honlap a gyorsaságot, a hírlevél a maradandó írásbeliséget
garantálja és mindkettõt felhasználtuk arra, hogy olyan információt is közöljünk, amelyre törvényi
elõírás nem kötelez ugyan bennünket, de a pályázókat kifejezetten érdekli. Pl.: a Bizottság elvi
döntései, határozatai, a Bizottság és a kuratóriumok személyi állománya, az Igazgatóság munkatársi
gárdája és elérhetõsége, az ellenõrzésre kijelölt és az alapító okirat benyújtása alól mentesülõ
intézmények listája, az NKA mûködését szabályozó törvény és végrehajtási rendelet módosításai. 

A honlap és a hírlevél aktuális információs anyaga 95%-ban megegyezik, a honlap
természetesen hordozza az elektronikus technika elõnyeit.

Amíg a hírlevélben visszalapozhatunk, addig a honlap archívum menüpontja tárolja a régebbi,
2-3 évre visszamenõ adatokat, sõt a hírlevelek komplett számait is, külön menüpontban.

2004-ben azt tapasztaltuk, hogy Az NKA honlapjának látogatottsága erõsen megnövekedett.
Az Igazgatóság a honlapon keresztül már a pályázatra való jelentkezést is tudta biztosítani: a
letölthetõ és a honlapon kitölthetõ pályázati adatlapok sok esetben megkönnyítették az
adminisztrációval járó, idõigényes pályázatírási fázisokat. 

Ez a megoldás túlível a határokon is: a környezõ magyarság – 2004-ben külön meghatározott
prioritásként – szintén a támogatandó pályázók között található. Az elektronikus úton történõ
információszerzés a környezõ országokban is elterjedni látszik.

A határon túli pályázók értesítését megerõsítettük az elektronikus levelezõrendszer
segítségével is. Amellett, hogy a honlapunkat ajánlottuk, a Kárpát-medencei információs központ –
az AGORA – segítségét is igénybe vettük: e-mailen küldtük el számukra a pályázati felhívásokat és a
szükséges adatlapokat. A budapesti központ mindig továbbítja azokat az alábbi helységek irodáiba:
Kolozsvár, Csíkszereda, Marosvásárhely, Pozsony, Beregszász, Komárom, Szabadka, Eszék.
A felhívásokat plakátként is elhelyezik, ezen felül irodáikból körzeteikbe e-mailen is elküldik.

Az alábbi összesítésen az elektronikus hírszerzés növekvõ tendenciája látható – itt egy, az
NKA számára lényeges kérdésre történõ válaszadás alapján.
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2004-ben 14 888 db pályázat érkezett az NKA-hoz.

Arra, hogy honnan tájékozódott a pályázati kiírások felõl az érdeklõdõ, a következõ válaszok
születtek:

Értesüléseit szerzi:

– napilapból: 2095 pályázó 14,08%
– az NKA hírlevélbõl: 565 pályázó 3,80% 
– egyéb helyrõl: 2211 pályázó 14,84%
– NKA honlapjáról: 9808 pályázó 65,87%
– nem közölte 209 pályázó 1,41%

A honlap még egy fontos szolgálatot lát el: a pályázók által kötelezõen megjelenítendõ
NKA-emblémát is tartalmazza, letölthetõ, nyomdák számára is használható formában. Ezt 2004-ben
is biztosítottuk.

Az NKA Hírlevél nem szabályos idõközökben, de folyamatosan jelenik meg a Magyar
Hivatalos Közlönykiadó gondozásában. A kiadónál önállóan is megvehetõ, de az Oktatási, illetve a
Kulturális Közlönyhöz is csatolják mellékletként.

2004-ben a XI. évfolyam 27 alkalommal megjelenõ számában az olvasók idõrendben
követhették az NKA mûködését prezentáló dokumentumokat, adatokat és eseményeket.

*

A közpénzek felhasználását és átláthatóságát szabályozó 2003. évi XXIV. törvénynek –
triviális nevén üvegzseb-törvény – szintén eleget tettünk és teszünk a nyilvánosság fenti két fóruma
révén. (A hírlevélben folyamatosan közölt anyag a honlapon üvegzseb menüpont alatt található.)

2004-ben négy alkalommal egyes kollégiumok és a bizottság által különösen hangsúlyosnak
ítélt  témával kapcsolatban sajtótájékoztatót is tartottunk. 
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

2004. január 28.
Az NKA és az IHM közös pályázatáról
Tartotta: dr. Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke és Csepeli György, az IHM

politikai államtitkára.
Helyszín: A38-as hajó, Bp. Petõfi híd, budai hídfõ

Dr. Harsányi László ismertette az NKA és az IHM közösen kiírt „Digitális Médiamûvészet”
pályázatát, amelyet multimédiás mûvek létrehozásának, valamint meglévõ kulturális értékek
digitalizálásának és bemutatásának támogatására hirdetett meg a két intézmény. A pályázatokat az
ideiglenes kollégium 2003. november 25-én bírálta el. A 234 beérkezett pályázat támogatási igénye
621 millió forint volt. A kollégium 62 pályázatnak ítélt támogatást 100 millió forint összegben.

Csepeli György vázolta az NKA-IHM jövõbeli együttmûködési irányvonalait és bejelentette a
tervezett új pályázatok indítását. 

2004. április 6.
A helyi holocaust-megemlékezések lehetõvé tételére kiírt pályázat eredményérõl.
Tartotta: dr. Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke és Ráday Mihály, az ideiglenes

szakmai kollégium elnöke.
Helyszín: a békásmegyeri evangélikus templom (Bp. III. Mezõ u.12.), a házigazda
Donát László evangélikus lelkész volt.

Több mint 70 település pályázott eredményesen az erre a célra kiírt 100 millió forintos keretre,
amely a következõkre szolgált: elõadások, rendezvények, kiállítások megrendezése, kiadványok,
dokumentumfilmek készítése, emlékmûvek, emléktáblák állítása. A tájékoztató helyszíne, az
evangélikus templom is a sikeres pályázók között volt. Csorvás, Kunszentmárton és Nikla települések 
pályázói meghívottként személyesen mondták el településük megemlékezés-formáit.

2004. április 8.
Az NKA új kollégiumának létrejöttérõl (közösen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal) 
Tartotta: dr. Román András, az NKA-t érintõ kérdésekrõl (a KÖH részérõl Dr. Varga Kálmán

fõigazgató)
Helyszín: KÖH, Bp. I. Táncsics u. 1.

Az NKA új állandó kollégiumának, a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumnak a
létrejöttét ismertette dr. Román András, a kollégium elnöki feladataival megbízott kurátor.

Szó esett a kollégium közérdekû célkitûzéseirõl és a készülõ konkrét, valamint a jövõben
tervezett pályázati felhívásokról.

A sajtótájékoztatón számos új kollégiumi tag, valamint az Igazgatóság vezetõje és munkatársai
is részt vettek.
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2004. július 13.
A nemzeti és etnikai kisebbségek számára kiírt pályázatról
Tartotta: Csasztvan András, a Népmûvészeti Szakmai Kollégium elnöke, Kállai Katalin,

romaügyi miniszteri biztos
Helyszín: az NKA tárgyalója

A NKÖM Ideiglenes Szakmai Kollégiumot állított fel és az NKA miniszteri keretébõl a
nemzeti és etnikai kisebbségek számára pályázatot írt ki.

A levezetõ elnök, Csasztvan András részletes tájékoztatást adott a kollégium munkájáról, a
kurátori testületrõl, amely nemzeti kisebbségi és roma/cigány albizottságból tevõdött össze.

A 100 milliós keret mindkét esetben regionális és kulturális rendezvények megrendezésére,
azokon való részvételre, lapkiadásra és tudományos, ill. képzõmûvészeti alkotások megjelentetésére
volt felhasználható. Kállai Katalin a pályázat fontosságát emelte ki, valamint reményét fejezte ki arra
nézve, hogy nem ez az utolsó alkalom, amelyen az ideiglenes kollégium döntéseket hozott, hanem
jövõbeni támogatásokra is lehet számítani.

A sajtótájékoztató a magyarországi nemzetiségi lapok nagy érdeklõdése mellett zajlott.

Az NKA mûködésével számos újságcikk is foglalkozott, melyeket az 5. sz mellékletben
ismertetünk.

*

Összegezve:
Az NKA nehéz évet zárt. A bevételei 2004-ig évrõl évre nõttek, ez a tendencia a beszámolás

évében megtört, még az elõzõ évi bevételi szint sem teljesült. Ezzel szemben a pályázatok száma
jelentõs mértékben nõtt. Mûködését tekintve az évek alatt kialakított struktúrák, folyamatok
felülvizsgálatának az éve volt.  Az átvilágítások irányt mutattak a további fejlõdési célok kijelölésére,
illetve megerõsítették az NKA fõbb szervezeti struktúráját (Bizottság, szakmai kollégiumok,
Igazgatóság), rámutattak a mûködés hiányosságaira. 

A Bizottság és az Igazgatóság a továbbfejlesztési célok elérése érdekében jelentõs lépéseket
tett (szervezeti kérdések, informatikai korszerûsítések, kommunikációs feladatok stb. terén). Tovább
vitele a szakmai kollégiumok irányába a 2005. év feladata lesz.

A jogszabályi környezet alakulása az NKA mûködésére nem alakult kedvezõen, különösen a
2005. évi kihatásai aggályosak.

Az NKA kezelésével megbízott Igazgatóság részben a helyszûke, részben a napi feladatok
növekedése (beleértve a szervezet-fejlesztõk „kiszolgálását” is) miatt csak nagy nehézségek árán
tudta feladatát teljesíteni. A munkatársak leterheltsége igen jelentõs volt. A feladatok jövõbeni
maradéktalan ellátásához továbbra is szükséges a Bizottság, a szakmai kollégiumok és az Igazgatóság 
együttmûködése.

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

AZ NKA 2004. ÉVI KERETFELOSZTÁSA
(2004. január 1.–2004. december 31.)

Kollégium Jóváhagyott kere (Ft) Módosított keret (Ft)

Állandó szakmai kollégiumok

10   MOZGÓKÉP 375 000 000 322 000 000

13   SZÍNHÁZI 377 000 000 318 000 000

14   ZENEI 405 000 000 352 000 000

15   TÁNCMÛVÉSZETI 231 000 000 191 000 000

16   KÉPZÕMÛVÉSZETI 394 000 000 292 000 000

17   IPARMÛVÉSZETI 286 000 000 233 000 000

18   FOTÓMÛVÉSZETI 151 000 000 122 000 000

19   NÉPMÛVÉSZETI 262 000 000 230 500 000

20   KÖZMÛVELÕDÉSI 460 000 000 408 000 000

21   KÖNYVTÁRI 340 000 000 302 500 000

22   LEVÉLTÁRI 170 000 000 150 000 000

23   MÚZEUMI 324 000 000 289 500 000

24   ÉPÍTÕMÛVÉSZETI 137 000 000 94 000 000

25   ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 318 000 000 156 000 000

26   SZÉPIRODALOM 416 000 000 233 000 000

27   MÛEMLÉK ÉS RÉGÉSZETI 400 000 000 362 000 000

Állandó szakmai kollégiumok 5 046 000 000 4 055 500 000

Miniszteri

43   EGYÉB EGYEDI 1 990 000 000 1 717 200 000

Miniszteri 1 990 000 000 1 717 200 000

Kiemelt programok

60   KULTÚRA 2000 100 000 000 100 000 000

65   HOLOCAUST MEGEMLÉKEZÉSEK 100 000 000 100 000 000

Kiemelt programok 200 000 000 200 000 000

Programok külsõ források bevonásával

72   KULTÚRA ÉS TURIZMUS 100 000 000 100 000 000

74   FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREKÉRT 20 000 000 20 000 000

76   DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004 50 000 000 50 000 000

Programok külsõ források bevonásával 170 000 000 170 000 000

Egyéb elkülönített keretek

14  HOLLAND ÉVRE (ZENEI KOLLÉGIUM) 20 000 000

23  MÚZEUMI NAGYRENDEZVÉNYEKRE 400 000 000 400 000 000

22  LEVÉLTÁRI ANYAGOK MEGÓVÁSÁRA 150 000 000 150 000 000

21  NAGY KÖNYV PROGRAMRA 156 000 000

Egyéb elkülönített keretek 550 000 000 726 000 000

KERET NKA MÛKÖDTETÉSÉRE 931 000 000 931 000 000

NKA összesen összesen: 8 887 000 000 7 799 700 000
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2. számú melléklet

A 2004. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

Beérkezett 

pályázatok 

igénye Ft

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft

Megítélt 

támogatás Ft

Tárgyévi keretet 

terhelõ 

támogatás Ft

Következõ évre 

megítélt 

támogatás Ft

Következõ év
utáni  évre
megítélt 

támogatás Ft

Állandó szakmai kollégiumok

MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 030 910 192 660 801 230 357 706 218 347 206 218 10 500 000 0

SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 621 697 860 935 067 730 400 300 000 346 500 000 53 800 000 0

ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2 095 172 039 1 071 938 876 404 114 013 349 905 513 54 208 500 0

TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 954 686 818 727 176 203 243 515 716 207 467 000 36 048 716 0

KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 630 860 688 1 156 918 120 405 120 000 297 620 000 107 500 000 0

IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 128 560 339 430 875 966 287 091 165 258 651 165 28 440 000 0

FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 608 595 239 238 801 996 138 978 000 118 878 000 20 100 000 0

NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 983 041 961 616 014 452 302 746 388 263 467 388 39 279 000 0

KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2 223 450 987 1 151 994 468 484 793 463 415 793 463 69 000 000 0

KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 610 804 066 502 159 315 440 680 046 437 180 046 3 500 000 0

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 460 254 041 386 004 988 300 164 921 300 164 921 0 0

MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 483 267 166 1 129 825 817 732 385 000 721 086 000 11 299 000 0

ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 554 430 378 217 922 520 128 508 481 110 351 481 18 157 000 0

ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 769 241 552 635 171 201 373 248 700 198 617 195 174 631 505 0

SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 051 566 530 738 692 778 381 660 000 200 775 000 180 885 000 0

MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 538 748 122 409 869 719 370 586 698 362 399 198 8 187 500 0

Állandó szakmai kollégiumok összesen 18 745 287 978 11 009 235 379 5 751 598 809 4 936 062 588 815 536 221 0

Miniszteri

MINISZTERI - NAGYRENDEZVÉNYEK 152 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000 0 0
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Beérkezett 

pályázatok 

igénye Ft

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft

Megítélt 

támogatás Ft

Tárgyévi keretet 

terhelõ 

támogatás Ft

Következõ évre 

megítélt 

támogatás Ft

Következõ év
utáni  évre
megítélt 

támogatás Ft

MINISZTERI - KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK 443 196 000 443 196 000 441 846 000 441 846 000 0 0

MINISZTERI - KIEMELKEDÕ MÛHELYEK 163 000 000 163 000 000 163 000 000 163 000 000 0 0

MINISZTERI - EGYÉB 1 389 156 300 1 389 156 300 1 383 706 300 1 383 206 300 500 000 0

Miniszteri összesen 2 147 352 300 2 147 352 300 2 140 552 300 2 140 052 300 500 000 0

Miniszteri keretbõl pályázat

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 496 408 180 236 785 171 101 400 000 101 400 000 0 0

AMATÕR EGYÜTTESEK UTAZÁSA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 41 091 460 40 041 460 29 660 000 29 660 000 0 0

ÉDES ANYANYELVÜNK II. 428 297 512 0 0 0 0 0

Miniszteri keretbõl pályázat összesen 965 797 152 276 826 631 131 060 000 131 060 000 0 0

Kiemelt programok

KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 103 417 428 98 530 428 82 667 150 82 667 150 0 0

HOLOCAUST MEGEMLÉKEZÉSEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 679 565 250 306 678 350 100 000 000 100 000 000 0 0

Kiemelt programok összesen 782 982 678 405 208 778 182 667 150 182 667 150 0 0

Programok külsõ források bevonásával

KULTURÁLIS TURISZTIKAI IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 3 979 495 550 744 516 665 212 000 000 212 000 000 0 0

KÖZKULTÚRA INFORMATIKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 1 607 997 507 285 251 795 247 500 000 247 500 000 0 0

Programok külsõ források bevonásával összesen 5 587 493 057 1 029 768 460 459 500 000 459 500 000 0 0

Kollégiumok közös pályázatai

NÉPMÛVÉSZET-TÁNCMÛVÉSZETI IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 15 961 050 12 781 450 11 023 000 11 023 000 0 0

Kollégiumok közös pályázatai összesen 15 961 050 12 781 450 11 023 000 11 023 000 0 0

NKA összesen 28 244 874 215 14 881 172 998 8 676 401 259 7 860 365 038 816 036 221 0
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3. számú melléklet

PÁLYÁZATOK 2002–2004

Pályázat éve Beérkezett db
Elbírált

pályázat db
Támogatott

pályázatok db
Igényelt

támogatás Ft

Megvalósításhoz 
szükséges
összeg Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás Ft

2002 11 245 11 245 6 605 15 649 192 483 42 344 288 543 9 114 654 354 5 644 770 025

2003 12 459 12 459 7 213 19 481 941 316 45 214 211 567 11 933 023 799 7 021 916 385

2004 14 888 14 750 8 133 28 244 874 215 71 803 148 268 14 881 172 998 8 676 401 259

összesen: 38 592 38 454 21 951 63 376 008 014 159 361 648 378 35 928 851 151 21 343 087 669
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4. számú melléklet

A BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAKULÁSA
1994–2004-IG

Sorsz. Megnevezés 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Együtt

Meg osz lás 
a tá mo ga tott
pá lyá za tok

%-ában

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2. Be fe je zett pályázatok 2004 6290 4007 6991 4882 5836 5462 7130 6485 6234 1277 56 598 87,5

3. Pén zü gyi leg el len õr zött, szak -
mai el len õr zés re vá ró pá lyá za -
tok

2 2 39 55 91 306 549 1 044 1,6

4. Jo gi úton lé võ pályázatok 2 1 5 1 7 2 14 11 7 2 52 0,1

5. El szá mo lás alat ti pályázatok 5 2 5 5 4 11 456 1700 2188 3,4

6. El szá mo lás ra fel szó lí tott pá lyá -
za tok

1 2 1 4 144 259 411 0,6

7. El szá mo lá suk ké sõbb aktuális 3 66 4346 4415 6,8

8. Nem le zárt pá lyá za tok együtt
(3–7)

2 1 13 7 12 46 74 120 979 6856 8001 12,5

9. Tá mo ga tott pá lyá za tok össze sen 
(2+8)

2004 6292 4008 7004 4889 5848 5508 7204 6605 7213 8133 64 708 100

10. Be fe je zett pá lyá za tok a tá mo ga -
tott pá lyá za tok ará nyá ban (2/9)

100 99,9 99,9 99,8 99,8 99,7 99,1 98,9 98,.2 86,4 15,7 87,5
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5. számú melléklet

A 2004. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN

Magyar Nemzet
2004. január 7.
A Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány panaszára (ti.: „az NKA változatlanul hátrányos

megkülönböztetést alkalmaz a fogyatékos mûvészekkel szemben”) Ékessy Éva gazdasági igazgató
adott cáfolatot a fogyatékossággal élõk mûvészeti életét támogató ad hoc kollégium munkájára
hivatkozva. Az ESzCsM, a NKÖM és az NKA közös pályázata 30 millió forinttal támogatta a
fogyatékossággal élõ mûvészeket.

Népszabadság
2004. január 22.
Emlékhely a Páva utcában
Csendes fõhajtást kér a miniszter
Elõ ze tes hír adás a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont áp ri li si meg nyi tá sá ról. A saj tó tá jé koz ta -

tó al kal má ból írott cikk ki tér arra is, hogy a kul tu rá lis tár ca szán dé kai sze rint or szág szer te szá mos
meg em lé ke zés re ke rül sor a holokauszt 60. évfordulójával kapcsolatosan.

Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke, aki egyébként a magnyitandó emlékhely
munkálatainak miniszteri biztosa is, 100 millió forintos NKA pályázati összeg rendelkezésre
bocsátását jelentette be, amelybõl a pályázók az emlékhelyek rendbehozatalát és újak állítását is meg
tudják oldani.

Magyar Hírlap
2004. január 27.
A filmforgalmazók bejelentkeztek
Ma kezdõdik a 35. Magyar Filmszemle
A cikk a játékfilmek finanszírozási hátterérõl ad részletes tudósítást. A 3,1 milliárd forintot

felemésztõ játékfilmkészítés és forgalmazás támogatása nagyrészt a szorosabb szakmai berkekbõl,
illetve külföldrõl történik. A NKÖM és az NKA ehhez az óriási összeghez 2-2%-kal járult hozzá,
amely 70, illetve 60,7 millió forintot tesz ki, és amely összegek a intézmények saját költségvetését
tekintve nem számítanak csekélynek.

Népszabadság
2004. január 27.
MIDEM: fókuszban a magyarok
A híres Cannes-i fesztiválon a magyar kortárszene sikersorozatának lehettek tanúi a hallgatók.

(Kocsis Zoltán, életmûdíjat; Eötvös Péter, a legjobb kortárs zeneszerzõ elismerést; BMC Eötvös
lemeze, a MIDEM különdíját kapta). A cannes-i „magyar nap” sikeréhez az NKA meghívásos
pályázata is hozzájárult.

Népszava
2004. január 29.
Digitális kultúra
Index.hu
2004. január 28.

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA n NKA HÍRLEVÉL 1049



Sikeres a Digitális kultúra címû pályázat
Mindkét tudósítás az NKA és az IHM sikeres közös pályázatáról ad hírt.
Errõl sajtótájékoztató alkalmával szereztek tudomást az újságírók (l. ott)

Technika – Mûszaki Szemle
2004. január–február
Pályázat a digitális kultúráért
Az NKA és az IHM közösen megtartott sajtótájékoztatója nyomán (ld. ott) híradás a pályázat

részleteirõl. A folyóirat szerkesztõinek az elhangzottakból a következõ tervek tetszettek a legjobban:
a múzeumi informatikai Pilot-projektek finanszírozása, illetve a könyvtárak teljes integrációja,
valamint a 3D-technológiával létrehozandó virtuális szoborgaléria terve.

Nonprofit Hírlevél – 3
2004. február
NKA cáfolat: nem különböztetik meg a fogyatékos pályázókat
A gazdasági igazgató néhány nappal elõtti közleményét erõsíti meg az NKA igazgatója, Perlik

Pál szemben a Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány panaszával: „Az NKA az esélyegyenlõség
fogalmát komolyan veszi, ezért a támogatási döntéseket meghozó kollégiumok a szakmai megítélés
szempontjainak megállapításakor  nem különböztetik meg a pályázókat  aszerint, hogy
fogyatékossággal élõk-e vagy sem.”

Magyar Hírlap
2004. február 11.
Demszkynél a Teleki-szobor ügye
Fellegi Ádám kezdeményezésére meghiúsították Teleki Pál egykori miniszterelnök szobrának

felállítását Budán, a Vár historizáló múzeumi helyszínén. Az elkészült szobor egy pincében állva vár
a szállításra. Az újság arról is tudósít, hogy szobor elkészítésére a NKA a miniszteri keretbõl 2 millió
forintot juttatott. Rockenbauer Zoltán, volt kultuszminiszter, 2002. májusában utalta ki ezt az
összeget a Bethlen Gábor Alapítványnak. Fellegi Ádám mozgósítása a szobor felállítása ellen azért
történt, mert szerinte „..igaz, hogy Teleki nem akarta a zsidó magyar állampolgárok tömeges kiirtását, 
’csak’ jogfosztását  és kiûzését az országból…” 

Világgazdaság
2004. február 20.
Sávszélesítés az NKA-nál
Harsányi László a sávszélesítés jegyében azt a célt fogalmazta meg, hogy az NKA minél

szélesebb rétegek kulturálódásához járuljon hozzá. Kiemelte a vidéki mûvelõdési házakat, amelyek
mûködéséhez az NKA 400 millió forinttal járul hozzá az év folyamán. Említést tesz több ideiglenes
kollégium felállítására is, majd az NKA apparátusának idõszerû, új helyre történõ költöztetésérõl ejt
szót. 

Premier
2004. február
Siratóflekk
Kárpáti Tamás fõszerkesztõ panasz-flekkje a kuratóriumi döntések igazságtalansága miatt:

sem a színházi, sem a képzõmûvészeti kollégium nem támogatta a folyóirat további megjelenését,
holott a Premier a legjobb kritikákat kapja. Bírálja a kurátorok mûködését, megkérdõjelezi a színházi
kollégium kurátorainak autentikus voltát (ti.: pl.: a színészkamara nem küldhetett képviselõt a
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kuratóriumba). Brancsbélinek nevezi õket, de sajnálkozik azon, hogy az elsõ idei számnak
pofonokkal kell foglalkoznia: „Igaz, jobbára tisztességesekkel. Az öv alatti ütés marad a
kollegistáknak.”

Világgazdaság
2004. március 5.
Tovább folytatódik az idén a kiállítási boom
Szenzációs tárlatsorozat összegzését végzi el a cikk és hírt ad újabb tárlatok terveirõl is. Az

NKA tetemes összeggel járult hozzá ezeknek a kiállításoknak a létrejöttéhez.

Magyar Nemzet
2004. március 10.
Miniszteri biztos a roma kultúráért
Elõzetes híradás az NKA miniszteri keretébõl kiírandó 100 millió forintos pályázat indításáról,

amelyet a magyarországi nemzeti kisebbségek és a cigány kultúra támogatására szánnak. Kállai
Katalin, romaügyi miniszteri biztos a távlati tervekrõl is beszélt: a minisztérium szeretné megoldani a
roma közgyûjtemények elhelyezését, így önálló roma múzeum alapításának ötlete is felmerült.

Tolnai Népújság
2004. április 1.
Híradás az NKA támogatásáról, amellyel a zenei kollégium a gerjeni református templom

mûemlékké nyilvánított orgonájának helyreállítása megkezdõdhet. A 4 millió forintos támogatásból
elvégzendõ a restaurátori munkát Szombati István budapesti restaurátorra bízta a gyülekezet.

Magyar Nemzet
2004. április 13.
Középpontban a kép
Magyar illusztrációk a bolognai nemzetközi könyvvásáron
A Magyar Illusztrátorok Társasága tagjai között találhatók a kortárs magyar grafika

legjelesebb képviselõi, akik jelen esetben gyermekkönyv-illusztrációikat mutatják be a kiállításon.
A bolognai kiállításra megjelenõ katalógusukat az NKA, ezek nagyméretû, digitális printjeit a
NKÖM támogatta. A társaság a jövõben a pozsonyi és a stuttgarti Magyar Intézetben is bemutatkozik.

Népszabadság
2004. április 19.
Sokkoló fesztiválpénzek
A kulturális turizmuson belül hirtelen megváltozott a fesztiválokra fordítható állami

támogatások összege. Az összesen másfél-kétmilliárd forint szokásos összege helyett 200 millió
elosztásáról dönthetett az NKA ad hoc kuratóriuma. Ezt Márta István, a Kapolcs-környéki
Mûvészetek Völgye fõszervezõje panaszolja fel leginkább. A Summerfest vezetõje, Szigetvári József 
ugyanilyen panasszal él. A kulturális turizmus pályázat az NKA-nál kiegészítõ jellegû – Szabó Ildikó, 
NKÖM fõosztályvezetõ szerint. A szervezõknek az állandó kollégiumokhoz is fordulniuk kellene.
Merényi Judit, az NKA Bizottságának tagja annak a véleményének ad hangot, hogy annyi fesztiválra
nincs szükség az országban, amennyit rendezni akarnak. A jelentõs eseményeket el kellene választani 
a regionális és kereskedelmi rendezvényektõl. Az ideiglenes kulturális turizmus kollégiumhoz
csaknem 600 pályázó fordult, mintegy 3 és fél milliárd forintot igényelve.
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Zsöllye
2004. május
Mennyi az annyi?
Mi a mértékegység?
Az NKA táncmûvészeti és színházi kollégiuma támogatásainak részletes elemzése – negatív

kritikával. A kuratóriumoktól kezdve a honlapon keresztül a személyi kérdésekig bezárólag a cikk
szerzõje (Lajos Sándor) mindent kifogásol, legfõképpen a pályázati elbírálás módszerét és fõleg azt,
hogy miért kapnak más lapok támogatást, a Zsöllye pedig miért nem. A színházi kollégium külön
ostorozást kap, miután a szerzõ olyan lapok támogatásairól számol be, amelyek csupán részlegesen
foglalkoznak a színházzal. Egy lap minõségét nem a példányszám határozza meg, s szerinte a
támogatott lapok nem mondanak igazat példányszámukat illetõen és letagadják a máshonnan is
esedékes támogatást. Ezt a Zsöllye nem teszi, így hoppon marad. 

Magyar Nemzet
2004. június 5.
Precíz történet a roncsoló idõben
Tudósítás a Magyar Táncmûvészek Szövetsége által rendezett IV. Magyar Táncfesztivál

utolsó két napjáról. A szabadtéri ünnepi mûsort ugyan elmosta az esõ, de az Artus Színház Osiris
tudósítások címû és a Skanes Dansteater Júlia és Rómeó címû szuggesztív koreográfiái kárpótolták a
nézõket. Az NKA a fesztivál megrendezését 12 millió forinttal támogatta.

Magyar Nemzet
2004. június 14.
A miniszter, a szikla és az állóvíz
Kéri Imre beadványával foglalkozik a cikk, amelyet a mûvész Hiller István miniszternek

címzett abból a célból, hogy a kortárs magyar képzõmûvészet problémáira felhívja a figyelmet.
Többek között szót ejt az NKA-nál mûködõ mûvészeti kollégiumról is: „…abszurdum, hogy egyetlen 
közepes színvonalú futballcsapatnak nagyobb az éves költségvetése, mint a Nemzeti Kulturális
Alapprogram képzõmûvészeti kollégiumának.”

A szöveget aláíró jó pár mûvész azt várja, hogy a miniszter Kéri Imrét fogadja a beadvány
ügyében. A mûvész arról számol be, hogy beadványát a NKÖM egyik osztályáról a másikra
küldözgetik, és arra számít, hogy hamarosan visszakerül hozzá.

Magyar Nemzet
2004. július 5.
Várkonyi Nándortól Mészöly Miklósig
Recenzió Tüskés Tibor Két nemzedék címû könyvérõl, a melyet a Felsõ-magyarország Kiadó

jelentetett meg kiadói programja keretében. A programot a szépirodalmi kollégium 3 és fél millió
forinttal támogatta. 

Magyar Nemzet
2004. július 15.
Keveslik a miniszteri keretet
A nemzeti és etnikai kisebbségek részére kiosztott 100 millió forintról beszámoló

sajtótájékoztató (l. ott) után született a cikk, amely a kuratóriumi döntés közlése mellett azt a kérdést
firtatta, hogy második legnagyobb példányszámú lapként a Népszabadság mellett, miért nem a
Magyar Nemzetben helyezi el az NKA a pályázati felhívásokról szóló közleményeit.
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Élet és Irodalom
2004. augusztus 25.
Halotti maszk az élõ magyar irodalmon
Csaplár Vilmos, a Szépírók Társaság elnöke publicisztikájában a föloszlott Irodalmi

Kerekasztal tanulságait elemzi: a társaság viszonyát az Írószövetséghez, a NKÖM-mel folytatott
tárgyalásokat az irodalom támogatási rendszerének átfogó rendezésérõl, amely végül nem úgy ütött
ki, ahogy a társaság szerette volna. A miniszter a beszélgetésre azokat hívta meg, akik eddig is részt
vettek a döntésekben, jelen esetben az Írószövetséget, amelybõl több mint kétszázan eltávoztak és a
Szépírókhoz csatlakoztak. Az utóbbiak egyenrangúnak gondolják magukat az Írószövetséggel, és
sérelmezik, hogy az elosztható állami pénznek több mint felét az Írószövetség kapja. Ugyanennek
kapcsán bírálja az NKA szépirodalmi kollégiumát a szerzõ, ehhez a bírálathoz még az is csatlakozik,
hogy az irodalmi szervezetek jelöltjei közül a kuratóriumban nem található egyetlen tag sem a
Szépíróktól, valamint a József Attila Körtõl.

Magyar Hírlap
2004. augusztus 23.
Lépéselõnyben az elit múzeumok
A múzeumok informatikai eszközeinek beszerzése kapcsán az IHM és az NKA közös

pályázatáról is tudósít a cikk, amely a szakmai háttérmunkát, illetve a nézõk kiszolgálását is segíteni
fogja. A pénzt nem kívánják elaprózni, elsõsorban az elektronizálás terén élen járó múzeumokat
kívánják támogatni.

Lapkiadás
2004. szeptember
A legkisebb csalódás elve
Interjú Harsányi Lászlóval, az NKA Bizottsága elnökével a kulturális lapok normatív

támogatási rendszerérõl. Az elnök elmondja, hogy az Alapprogramot modern szolgáltatóvá szeretné
alakítani. A kurátorok fele kicserélõdik a tisztújítás keretében a 2005. év elején. Modernebb
technikával készül a jövendõ kurátori garnitúra a „pályázóbarát” rendszer üzemeltetésére a
tervek szerint.

Célirányosabb pályázati rendszer kialakítása a terv, amely a folyóiratok támogatásának
jelenlegi módját is érinteni fogja. Ennek érdekében a Magyar Lapkiadók Egyesületének felkérését is
tervezi az elnök, hogy õk is vegyenek részt a döntési folyamatokban. emellett a Matesz-auditálás
információja is közrejátszik majd a pályázó lapok támogatásában.

Lapkiadás
2004. szeptember
Pénzújraosztás
Kázmér Judit, az NKA Bizottságának tagja, az MLE elnökségi tagja konkrét javaslatait közli a

folyóirat-támogatás eddigi rendszerének megváltoztatására. A jövõben az NKA részérõl figyelemmel 
kísérik majd a terjesztést és annak hatékonyságát, a teljesítés utólagos ellenõrzését követõen
szankciókat fognak alkalmazni a vállalt teljesítés elmaradása esetén, az 1 millió forintnál nagyobb
összegre pályázóknak pedig 30%-os önrészt kell felmutatniuk.  

Népszabadság
2004. szeptember 23.
Kevesebb pénz kultúrára
A tervezettnél jóval kevesebb járulékbevétel tényérõl tájékoztatta a lapot Harsányi László, az

NKA Bizottságának elnöke: az év elsõ nyolc hónapjában 600 millió forinttal kevesebb járulék folyt
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be, mint a megelõzõ évben. A kulturális járulék befizetése kerül ugyanis elosztásra a pályázók között.
Kevesebb pénzre számíthatnak tehát azok, akik az õszi forduló pályázataira jelentkeztek.
Megtörténhet, hogy a támogatások egy részét csak 2005. elején utalják az érintetteknek.

Magyar Nemzet
2004. szeptember 24.
Ismét kevesebb pénz kultúrára
Az ellenzék szerint példátlan az NKA keretének csökkenése. Halász János, az Országgyûlés

kulturális és sajtóbizottságának elnöke levélben kér tájékoztatást az APEH elnökétõl. A kulturális
tárca felelõsségének megvizsgálását is javasolja a politikus.

Magyar Nemzet
2004. szeptember 27.
Hatszázmillióval kevesebb jut idén
Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke nem ítéli súlyosnak a helyzetet, mert az APEH

meglehetõsen rendszertelen „darabokban” utalja a járulékbevételeket az NKA számára. Ez idáig nem
kényszerült korrekcióra az NKA, pályázati felhívásokat nem kellett törölni, de ha a hiány tartós
marad, akkor annak a következõ évi pályázatok látják kárát.

Magyar Hírlap
2004. szeptember 30.
Milliárdos lehet a hiány az NKA-nál
A vezetõ napilapok közül a harmadik is körüljárja a járulékcsökkenés problémáját. Az

NKA-nál pánik nincs, csak pesszimizmus. A kollégiumi elnökök közül négyen nyilatkoztak arról,
milyen korrekciókat jelent számukra a pénzkeretek csökkenése. Általában a szakkönyvek és a
folyóiratok támogatása lesz kevesebb (fotó és zenei kollégium), a szépirodalmi kollégium mellõzni
fogja az erõsen javasolt kutatói pályázatot, a legsötétebben a színházi kollégium látja a helyzetet,
mivel 100–200 ezer forintos támogatásokat osztogatni értelmetlennek tûnik.

Magyar Nemzet
2004. október 7.
Pénzesõt zúdított Hiller a holdudvarra
Az NKA miniszteri keretébõl a kormánypártok szellemi holdudvarához tartozók részesültek az 

legtöbb támogatásban az év elsõ felében – állapítja meg a Magyar Nemzet, majd felsorolja a
legnagyobb támogatást elnyert kérelmezõket: St. Plussz kft. – Gyárfás Tamás cége, a Hócipõ címû
vicclap, a Mozgó Világ címû baloldali folyóirat, a B’nai B’rith Budapest nevû egylet, Koncz Zsuzsa
Európa-turnéjára, a Magyar Úttörõk Szövetsége Irány az Unió elnevezésû vetélkedõjére. A
minisztérium arra a kérdésre, hogy a miniszter milyen szempontok alapján ítéli meg a támogatásokat,
azt válaszolta, hogy kifejezetten mûvelõdési jelleggel kell bírnia a támogatott rendezvénynek, illetve
kiadványnak.

Magyar Nemzet
2004. október 8.
Hiller szakmailag osztogat
Hiller István, kulturális miniszter az elõzõ napi cikkre válaszul az alábbiakat nyilatkozta: „Én

szakmai alapon döntöttem, döntök és fogok dönteni” A miniszter ragaszkodik ahhoz a meglátásához,
hogy politikai hovatartozástól függetlenül hozza meg döntéseit.

1054 NKA HÍRLEVÉL n AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA



Magyar Nemzet
2004. október 16.
Közepes színház
Piaci szempontok a kulturális folyóiratok támogatásában?
A cikk szerint az elõre bejelentett változtatás a kulturális élet minden területét érinti, mégsem

váltott ki semmiféle tiltakozást. A honi sajtó közönye húzódik meg, valamint a bulvár irányába nyitó
egyes napilapok érdektelensége. Emellett felveti a cikk azt a problémát is, hogy októberben még
egyetlen társadalmi szervezet vezetése sem tudja, miképpen és mikor fogja megválasztani az NKA az
idén leköszönõ kurátorainak utódait. A lapkiadás szeptemberi számában megjelenteket elemezve
erõsen bírálja a közgazdasági szemléletmódot, amelynek nem sok köze van egy folyóirat igazi
értékéhez. Erre a Nyugat és a Ma folyóiratok példáját hozza föl: mindkettõ az irodalom élvonalát
testesítette meg és egyik sem felelt volna meg az NKA tervezett pályázati feltételeinek.

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap
2004. november 11.
Megyénk is jelen volt
Népmûvelõk vándorgyûlése Kazincbarcikán
A cikk hírt ad a gyûlésrõl, amelyre Harsányi László is hivatalos volt. A plenáris ülés második

felében elõadást tartott Kulturális stratégia – mecénás, vagy anyáskodó állam címmel.

Magyar Nemzet
2004. november 24
Ismét félmilliárddal szegényebb a kultúra
Az Országgyûlés kulturális bizottságának ülésén számolt be Harsányi László arról, hogy az

500-600 millióval kevesebb járulék beérkezése nem nagyságrendi különbség, de „mindenképpen
feszesebb idõszak következik 2005-ben”. A keretösszegeket az NKA 10%-kal csökkentette és arra
kérte a szakkuratóriumokat, hogy „sokkal keményebb szelekciós mechanizmust” alkalmazzanak.
2004-ben a pályázatok 53%-a kapott támogatást a megelõzõ év 585-ével szemben.

Népszabadság
2004. november 26.
Felelõtlen kuratóriumok?
Az Eötvös Károly Intézet eszmecseréjén az állam kulturális szerepvállalása, benne az NKA

mûködése is radikális bírálatot kapott. Lányi András vitaindítója a mai pályázati és kuratóriumi
rendszert korruptnak és felelõtlennek ítéli. Az NKA megszüntetése és a pályázati bürokrácia
csökkentése szintén téma volt. Harsányi László cáfolta a vádakat és hangsúlyozta, az NKA nem függ
a költségvetéstõl. Ezek után ismertette a folyóirat-támogatás jövendõ tervét, ahogy az már több
sajtóorgánumban is megjelent.

Magyar Nemzet
2004. december 7.
Nincs pénz Groteszkre
Üres a Kapos Art kasszája, nem utal az NKA – állítja a cikk szerzõje, aki a képzõmûvészeti

kollégium pénzhiányával magyarázza a VI. Groteszk triennálé elõkészítésének bizonytalanságait.
A mûvészeti társaság a pénzt nem kapta meg – állítja az újságíró. 

(Az NKA Igazgatósága az állításnak utánajárt és hamarosan levélben elküldött tényekkel
bizonyította: a híradás nem bizonyult igaznak, a pályázó pénzét megfelelõ idõben utalta a hivatal.)
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Heti Válasz
2004. december 9.
Irodalmunk diszkriminálása
Kis Pintér Imre, a Kortárs fõszerkesztõje fejti ki nézeteit az NKA új lapfinanszírozási

melléfogásairól, amelyek érinteni fogják a magyar irodalom jövõjét: a hozzá nem értés, az értékek
kiválasztódásának akadályai, a tétnélküliség, az álszentség lengi körül ezt a területet.

Függetlenül az elõfizetõk számától, minden olyan orgánumnak meg kellene maradnia,
méghozzá állami segítséggel, amely az érdemes hagyományokat továbbviszi és emellett profi.

Magyar Nemzet
2004. december 14.
Páváskodás vagy felelõsségtudat?
Lányi András filmrendezõ, író tanulmányát járja körbe a szerzõvel interjú keretében a cikk.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes terjedelmében megjelenõ tanulmány a Kortárs 2005. februári
számában lát napvilágot. A megjelenést megelõzõ vitafórumról a Népszabadság adott hírt, amelynek
olvasatában Lányi az NKA megszüntetését javasolta volna. Errõl természetesen szó sincs.
A továbbiakban javaslatait tárja elõ Lányi, aki a politikusoktól elvenné a kultúra területeibe való
beavatkozás lehetõségét.
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BESZÁMOLÓ A MINISZTERI KERET 
2004. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Titkár: Filótás Lászlóné, Baditzné Dallos Nagy Gabriella

  db Ft

1 Eredeti éves jóváhagyott keret  1 717 200 000

2 Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )  339 855 795

3 Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–) 0 0

4 Idei keretet terhelõ elõzõ évi kötelezettségvállalás (–) 0 0

5 Egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )  –116 069 259

6 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret  1 940 986 536

 2004. évi döntések   

7 Beérkezett pályázatok 680  

 Támogatott pályázatok   

8             pályázati felhívás szerint 679 2 140 052 300

9             címzett 0 0

10             egyedi 0 0

11 ÖSSZESEN: 679 2 140 052 300

12 Ebbõl céltámogatás 0 0

13 Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás 1 500 000

14 Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettség-
vállalás 

0 0

15 Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0 0

16 Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15) 680 2 140 552 300

17 2004. évi túlköltés – a 2005. évi miniszteri keretet terhelõ összeg
összesen (6–11)

 –199 065 764

2003-ban a miniszteri keret nagysága az elõzõ évek felosztható bevételének 50%-a
helyett 25%-ra módosult, s bár a keret összegszerûen nem sokkal emelkedett 1 530 000 000 Ft-ról
1 717 200 000 Ft-ra nõtt), a támogatásban részesülõ pályázatok száma majdnem kétszeresére nõtt
(2003-ban 352 db pályázat, 2004-ben 680 db).
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2004-ben a miniszter keretbõl a következõ évet terhelõ kötelezettségvállalás történt, mely
összegszerûen 199 065 764 forintot jelent.

A legdöntõbb változások a szerkezeti módosulások esetében (l. I. sz. táblázat):
– Az egyedi pályázatok száma az egy évvel ezelõttihez képest 1,9%-kal nõtt, miközben a

2003-ban  e célra fordított összeg is növekedett, 1,7%-kal.
– Amint az a táblázatból is jól látható, a központi intézmények támogatási gyakorisága az elõzõ 

évekkel ellentétben idén, mind számszerûen, mind összegszerûen növekedett.
– A kulturális mûhelyek támogatása összegszerûen és számszerûen is növekedett.
– Összmûvészeti fesztiválokra a 2004. évben nem történt pályázati kiírás.
– Az NKA-n belül új ideiglenes kollégiumként mûködött a Nemzeti és Etnikai Kisebbség

kollégiuma, mely az év folyamán összesen 646 pályázatra 101 400 000 forintot osztott szét.
– Szintén új ideiglenes kollégiumon keresztül 65 pályázat kapott az Amatõr Együttesek

Utazása témakörben összesen 29 660 000 forint támogatást.

Miniszteri keretbõl támogatott pályázatok szerkezeti alakulása – 
2003-ban és 2004-ben

Megnevezés

2003-ban
támogatott
pályázatok

(db)

2003-ban
megítélt

támogatás 
(Ft)

2004-ben 
támogatott 
pályázatok

(db)

2004-ben
megítélt

támogatás
(Ft)

I. Egyedi pályázatok 322 813 729 700 611 1 383 706 300

II. Nagyrendezvények 7 211 770 000 2 152 000 000

III. Központi intézmények 20 250 480 000 60 441 846 000

IV. Kulturális mûhelyek 3 150 000 000 7 163 000 000

V. Összmûvészeti Fesztiválok 0 0 0 0

VI. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek
Kollégiuma

0 0 646 101 400 000

VII. Amatõr Együttesek Utazása
Kollégium

0 0 65 29 660 000

Mindösszesen 352 1 425 979 700 1454 2 271 612 300

A Nagyrendezvényekre fordított támogatások tartalmazzák a Budapesti Tavaszi Fesztivál
megrendezésére fordított összeget (150 millió forint), továbbá azokat a – külföldi és hazai –
rendezvényeket, amelyeket az NKA a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht.-n keresztül
finanszírozott (Mûvészeti ösztöndíjasok promóciója – 2 millió forint).

A miniszteri keretbõl támogatott 60 központi intézménybõl csakúgy, mint a korábbi években, a 
legnagyobb támogatást a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. kapta az
ún. Digitális Halhatatlanok-program folytatására. Ezt követi a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, mely többek között a 2004. évi Édes Anyanyelvünk pályázat díjára, a Balassi
Emlékév egy programjára, valamint konferencia és fesztivál megszervezésére fordította az összesen
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107,5 millió forintot. Sorrendben e kettõ nagyszabású támogatást a Külföldi Magyar Kulturális
Intézetek Igazgatósága követi, majd a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi
Múzeum következik.

A kulturális mûhelyek támogatása a hazai nagyzenekarok és énekkarok helyzetének
konszolidálására fordított összegeket tartalmazza.

A miniszteri keretbõl támogatott kulturális tevékenységek közül a zenei programok
támogatása emelkedik ki, csakúgy, mint az elõzõ években (l. II. sz. táblázat). Ehhez hozzá lehet tenni
azt is, hogy az egyedi pályázatokon kívüli támogatások is a zenei programok dominanciáját erõsítik
fel. Az egyedi támogatásokból többek között olyan országosan is jelentõs mûvészeti programok
jöttek létre, mint a következõk:

– Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, Bartók és Csajkovszkij címmel; 
– a 2004. évi Szegedi Szabadtéri Játékok.

I. Egyedi pályázatok szakterületi megoszlásban

Szakterület
Támogatott 

pályázatok (db)
Megítélt 

támogatás (Ft)
%

Mozgókép 29 170 080 000 7,95

Színház 33 169 239 400 7,91

Zene 146 676 646 000 31,61

Tánc 16 23 685 000 1,11

Képzõmûvészet 59 109 661 000 5,12

Iparmûvészet 13 11 750 000 0,55

Fotómûvészet 4 1 070 000 0,05

Népmûvészet 24 33 800 000 1,58

Közmûvelõdés 143 366 625 000 17,13

Könyvtár 15 11 700 000 0,55

Múzeum 17 53 580 000 0,14

Építõmûvészet 0 0 0

Ismeretterjesztés 120 202 768 100 9,47

Szépirodalom 57 304 647 800 14,23

Mûemlék és régészet 2 2 300 000 0,11

Összesen 680 2 140 552 300 100,00
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II. Miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények

Pályázó Cél
Támogatott 
pályázatok

(db)

Megítélt
támogatás

(Ft)

Budapesti Fesztiválközpont
Kht.

A 2004 évi Budapesti Tavaszi
Fesztivál megrendezése

1 150 000 000

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez -
vény szer ve zõ Kht. 

Mû vé sze ti ösztön dí ja sok pro mó -
ciója

1 2 000 000

Összesen: 2 152 000 000

III. Miniszteri keretbõl támogatott NKÖM központi intézmények

Pályázó db
Megítélt

támogatás (Ft)

Hagyományok Háza 1 150 000

Helikon Kastélymúzeum Kht. 1 2 000 000

Honvéd Együttes 1 300 000

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. 1 1 000 000

Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus 3 3 800 000

Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága 24 102 076 000

Magyar Mûvelõdési Intézet 1 120 000

Magyar Nemzeti Múzeum 3 20 850 000

Magyar Országos Levéltár 4 9 200 000

Magyar Természettudományi Múzeum 1 20 000 000

Mûcsarnok 3 7 900 000

Mûemlékek Állami Gondnoksága 1 800 000

Nemzeti Filmszínház Kht. 1 1 090 000

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 5 107 500 000

Nemzeti Táncszínház Kht. 3 6 300 000

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. 150 000 000

Országos Széchényi Könyvtár 3 2 700 000

Petõfi Irodalmi Múzeum 3 6 060 000

Összesen: 60 441 846 000
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IV. Miniszteri keretbõl támogatott kiemelkedõ mûhelyek

Pályázó Cél
Támogatott
pályázatok

Megítélt
támogatás

(Ft)

A Ma gyar Rá dió Ze ne ka rá ért
Ala pít vány

Az Ala pít vány ma gas szín vo na lú 
ko moly ze nei mû vé szi él mény el -
jut ta tá sa mi nél szé le sebb kö zön -
sé ghez címû prog ram já nak
megva ló sí tá sá ra

1 30 000 000

Budafoki Dohnányi Ernõ
Szimfonikus Zenekar Kulturális
Kht.

A ze ne kar 2004. évi má so dik fél -
évi hang ver se nye i nek meg ren de -
zé sé re

1 35 000 000

Danubia Kulturális Közhasznú
Kht.

A Danubia Szimfonikus Zenekar 
koncertsorozataira

1 15 000 000

Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar
Tag ja i nak és Tá mo ga tó i nak
Egye sü le te

2004. évi komolyzenei koncertek 
szervezésére és bonyolítására

1 35 000 000

Ma gyar Rá dió Ének kar Mû vé -
sze ti Ala pít vá nya

Az ének kar ze ne aka dé mi ai kon -
cert jei és er dé lyi tur né já nak
támo ga tá sa

1 8 000 000

MÁV Szimfonikusok Zenekari
Alapítvány

A szim fo ni kus ze ne kar 2004. évi
bér le ti hang ver se nye i nek meg -
ren de zé sé re

1 35 000 000

Talentum Kulturális Alapítvány A Rajkó Zenekar 2004. évi
programjának megrendezésére,
hazai és külföldi fellépésekre és
CD megjelentetésére

1 5 000 000

Összesen: 7 163 000 000

V. Összefoglalás

Megnevezés Támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás (Ft)

I. Egyedi pályázatok 611 1 383 706 300

II. Nagyrendezvények 2 152 000 000

III. Központi intézmények 60 441 846 000

IV. Kiemelkedõ kulturális mûhelyek 7 163 000 000

Mindösszesen:  680 2 140 552 300

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A 2004. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK
SZEMPONTJAI*

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2004-re megszabott kiemelt témák

pályáztatásában?
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel

sikerült végrehajtania?
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül

végzõdött?
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ

problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e

igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?

2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2004. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre,

irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az

NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,

hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,

megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk

ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több

segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez? És hol és hogyan a
döntési folyamathoz?

3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének? És vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,

szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg

erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?

* Az NKA Bizottságának 22/2004. (XII. 13.) számú határozata
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AZ NKA ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK
BESZÁMOLÓI
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Kozma Károly
Titkár: Bitskey Viktória

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 375 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +4 047 602

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –1 841 384

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 377 206 218

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 546

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 302 309 706 218

9             cím zett 0 0

10             egye di 17 37 500 000

11 ÖSSZESEN: 319 347 206 218

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 5 17 799 218

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 6 10 500 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

6 10 500 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 325 357 706 218

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 30 000 000

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 29 170 080 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak mai
Koll. Ke re té bõl

8 11 520 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 37 181 600 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 356 528 806 218
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Mozgókép Kollégium – bár nem hirdetett kutatási pályázatot, de egyedi pályázat

támogatásával elindította a „Száz magyar település mozgókép ellátottsága” címû kutatást. Ugyancsak 
2004-ben került sor – Magyar Mozgólép Közalapítvánnyal közösen – egy kistelepülési alapkutatási
pályázat elõkészítésére, melyben a kistelepülések „nem celluloid-alapú” mozgóképellátása
feltételrendszereinek  és lehetõségeinek feltárása a cél. A kollégium az elsõ témára 1,5 millió forintot,
míg a másodikra 5 millió forintot ítélt meg. (Az MMKA hozzájárulása szintén 5 millió Ft.)

1.2. A Mozgókép Kollégium nem egyes feladatok kiemelésére törekedett, hanem a filmtörvény 
hatálybalépését követõen a pályázati kiírások  szakmai koordinációjára helyezte a fõ hangsúlyt,
több-kevesebb sikerrel.

1.3. A dokumentumfilmes szakma sokszor és sok helyen kinyilvánította, hogy szükség lenne
korszerû informatikai és adatbázis mûködtetésére, de az erre irányuló pályázatunkra egyetlen
pályázat sem érkezett. Részben sikertelen volt a forgatókönyv írására lehetõséget biztosító
pályázatunk, mivel hasonló téma 2003-ban is szerepelt valamint az MMKA is kiírt hasonlót. Úgy
tûnik, hogy a szellemi muníció kútja kissé kiürült.

1.4. A 2004. évben a kollégium arra törekedett, hogy kiegészítõ témákban nyújtson segítséget,
a más formában nem támogatott szakmai területeknek. E szempontból sikeres volt a mûvészeti
egyetemek hallgatói vizsgafilmjeinek támogatása, valamint a vidéki art mozik kommunikációs
programjainak segítése. A szakmát váratlanul érte, hogy az amerikai filmgyártók – környezetvédelmi
okokból – új hangleadási rendszerre tértek át, melyhez a hazai mozik vetítõgépeit mûszakilag át kell
alakítani. E célra a kollégium több mint 17 millió Ft-ot tudott biztosítani.

1.5. Álláspontunk szerint jelentõs mértékû hangsúlyváltásra nincs szükség, az NKA középtávú
stratégiájának szellemében – annak kötelezettségeit megismerve – több témakörben tervezünk
pályázati kiírást.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Amint azt korábban már megfogalmaztuk, igyekeztünk összhangba hozni a szakmai

érdekeket és a megfogalmazott irányelveket. E tevékenységünket eredményesnek tekintjük.
2.2. A kollégium és a NKÖM együttmûködése jó, egyik kollégiumi tag a minisztérium

megfelelõen informált és felkészült vezetõ munkatársa, akivel az aktuális feladatok és a kollégiumi
pályázatok kiírása egyeztethetõ. Komoly hiányosságnak tartjuk, hogy a miniszteri keret területünket
érintõ támogatásairól – sem elõzetesen, sem folyamatosan – nincs információnk, azokról legfeljebb
lényegesen késõbb értesülünk. Ily módon az információk nem is lehetnek befolyással a kollégiumi
döntésekre. A kollégium és a Bizottság viszonya jó, a kollégium vezetõjén és a Bizottság elnökén
keresztül a kapcsolat és az információcsere rendszeres. A kollégium felügyeletére kijelölt bizottsági
taggal – lévén rövid ideje ebben a szerepkörben – az 2005. esztendõben kell szorosabb
munkakapcsolatot kialakítanunk.

2.3. A Mozgókép Kollégium fontos és megbecsült szereplõje a filmes szakmai közéletnek,
mind a hivatalos és társadalmi szervezetek, mind a szakemberek körében. Ennek az a – nem teljesen
pozitív – következménye is van, hogy sok alkotó fordul direkt segítségért hozzánk, ami az egyedi
támogatások nagy számában is megnyilvánul. Az NKA erõteljesebb kommunikációja elsõsorban
azokon a területeken mérhetõ, ahonnan korábban „alig találtak meg bennünket”, mint például a
közmûvelõdési intézmények vagy az üzleti alapú filmterjesztés.

3. Mûködési kérdések
3.1. Bár a korábbi évekhez képest sokat javult az „átbürokratizált” adminisztráció

hatékonysága és az informatikai hálózat, de a pályázati adatlapok kitöltése még mindig
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megoldhatatlan feladatot jelent a pályázok igen nagy részének. Ennek oka részben a hanyag kitöltés,
de sok ponton a nem egyértelmû fogalomhasználatban lehet keresni az okot. Az Iroda görcsös
ragaszkodása a pályázati kiírásban a tételes támogatás-felsoroláshoz rengeteg vita forrása.
A fogalmakon sokszor a szakmai szereplõk is mást értenek – ami néhány számla tartalmán is
megjelenik – s amit elég nehézkesen lehet csak áthidalni.

3.2. Egyrészt az elõzõ pont szerinti problémákat lehetne orvosolni általánosabb kiírási
megfogalmazásokkal, amit a jelenleginél lényegesen alaposabb szakmai beszámoló
megkövetelésével és hatékonyabb tartalmi ellenõrzéssel lehetne kiegyensúlyozni.

3.3. Ez a kapcsolat és segítségnyújtás sokat javult a korábbi idõszakhoz képest, de jelentõs
visszalépésként értékeljük, hogy  két kollégiumi titkár helyett nekünk csak „egy jutott”! Mondjuk ezt
annak ellenére, hogy az új titkár kiemelkedõen jó munkát végez, tevékenységét csak dicsérni tudjuk.

3.4. Erre a kérdésre már többször megfogalmaztuk a kollégium problémacsokrát,
megismétlésére nincs szükség. A bürokratikus mûködési szemlélet iskolapéldája, ahogy az I.
emeletre feljuthat egy „botor kívülálló”, hiszen a vasráccsal és csak irányítottan kinyitható
lépcsõházból még egy belülrõl nyitható titkos kóddal mûködõ ajtó is van, amin csak zörgetni lehet,
mint a középkorban a várkapun. S ezt most nem egy ügyfél mondja, hanem az NKA egyik
tisztségviselõje. Jogszabályi kötöttségek sajnos sok területen vannak, az állam túlszabályozó kedve
ellen az NKA-nak (Bizottság, Kollégiumok, Iroda) együttesen kell fellépnie.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A benyújtott pályázatok száma – ötévi dinamikus növekedés után – 2004-ben 43%-kal

csökkent. Ennek oka részben a filmtörvénybõl adódó munkamegosztás miatt céltalanná vált témák
elhagyása (art filmforgalmazás, nem fikciós témák gyártás-elõkészítése) részben a már említett
szellemi munícióhiány (alkotói támogatás, játékfilmgyártás) volt. Ugyanakkor elõretört, mind
színvonalában mind támogatottságában az animációs mûfaj és jelentõs részterületi sikert ért el a
mozik eszközfejlesztési támogatása.

4.2. Az Iroda által végzett utóellenõrzések érintették az általunk támogatott pályázókat,
tudomásunk szerint hiányosságokat nem állapítottak meg. A Kollégium tagjai célzott ellenõrzésben
csak igen csekély mértékben vettek részt, de a szakmai találkozókon sok pályázó tevékenységét mint
rendezvényen résztvevõk, tudták ellenõrizni.

4.3. A kollégium megtartotta elsõ – pályázatkiírást elõkészítõ – ülését, melyen az új és korábbi
tagok együttes javaslata, a korábbi pályázati témák megszûrése, pontosítása és – bizonyos esetekben
– a célcsoport szûkítése volt. Ugyanakkor megfogalmazódott, hogy szélesíteni kell a fiatal,
pályakezdõ alkotók támogatását és meg kell találni a kisjátékfilm forgalmazási támogatásának
lehetõségét.

Kozma Károly s. k.,
a Mozgókép Szakmai Kollégium

 elnöke
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Cs. Tóth János
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 416 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +636 717

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás
(–)

0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 58 –44 850 000

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –147 965 176

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 223 821 541

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 574

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 178 197 775 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 2 3 000 000

11 ÖSSZESEN: 180 200 775 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 22 47 275 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál -
lalás

80 180 885 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

80 180 885 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 260 381 660 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 23 046 541

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 57 304 647 800

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Id. Szak -
mai Koll. ke ret bõl

15 5 595 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek id.szak mai
koll.keretbõl

22 6 520 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 94 316 762 800

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 274 472 687 800
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A kollégium beszámolója

1. Szakmai, tartalmi kérdések 
1.1. A magyar irodalom mûvelõi, alkotók, kiadók, kritikusok minden évben nagy várakozással

tekintenek az NKA kiírása elé. A várakozást az indokolja, hogy a legkomolyabb anyagi támogatást ez 
a fórum nyújtja. Az egész magyarság irodalmi életének mozgatója, aktivizálója az Alap, felelõssége is 
ebbõl adódik és a pályázatokat is ennek megfelelõen írtuk ki.

1.2. Az évente megszokott kiírási rendet követtük, így az alkotók, valamint a szépirodalmi
mûveket megjelentetõ könyvkiadókat, írókat, költõket, irodalomtörténészeket, kritikusokat tömörítõ
szervezetek rendezvényei számára írtunk ki pályázatokat. Kiemelt szerepet kapott ebben az évben
nemzeti kincsünk gondozást kívánó  hagyatéka, a kritikai kiadások sora, erre a célra tízmillió forintot
különített el a kollégium.

1.3. A kiírások mind sikerrel végzõdtek, egyre kevesebb az érvénytelen pályázat, egyre
kevesebb az egyedi pályázat. Félreértésre leginkább a „kritikai kiadás" kifejezés értelmezése adott
okot, ennek az lehet az oka, hogy ilyen tárgyú pályázat eddig még nem jelent meg.

1.4. Az irodalmi élet alapvetõ problémája a finanszírozási kérdésekben rejlik, lassú a
megjelentetett irodalmi mûvek megtérülési ideje, illetve az elit irodalom bizonyos mûvei esetében
nem is várhatjuk a tisztán gazdasági szempontú megközelítést. Az irodalmi élet problémáira a
Szépirodalmi Kollégium lényegében sikeresen válaszol, mert a jelentõs írócsoportosulások
kezdeményezéseit, a nagy könyvszakmai eseményeket (Budapesti Könyvfesztivál, Ünnepi
Könyvhét, JAK tábor) évek óta sikerül támogatni. 

1.5. A bizottság útmutatása megfelelõ keretet ad a pályázatok kiírásához, amikor a felnövekvõ
korosztály számára készülõ irodalmi mûveket  elõtérbe helyezi. Nagyobb hangsúlyváltásra a
könyvkiadók kortárs irodalmi mûveket megjelentetõ tevékenységének  ambicionálásánál lehetne
szükség.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium a Bizottság útmutatásait minden szakmai kiírás esetében figyelembe vette, a

kiírás megalkotásánál a bizottsági irányelvek már-már szómagyarázatszerûen kerültek elemzésre, így 
felelve meg a nagyobb stratégiai elvárásoknak. A Bizottság kutatásra elkülönített pénzét a
Kuratórium nem kívánta felhasználni – mint az elnöknek jeleztük is –, mert friss és nagy irodalma van 
az olvasáskutatásnak a jelenkori magyar tudósok, irodalomtörténészek jóvoltából. 

2.2. Az NKA és a minisztérium kultúrát segítõ-irányító habitusa, áttételesen jelentkezik a
kollégium munkájában. A NKÖM kollégiumba delegált képviselõje minden olyan esetben
érvényesíteni tudja a véleményét, amikor konfliktus keletkezhetett volna. Nem volt olyan eset,
amikor a harmónia megromlott volna, sõt a minisztériumi képviselõ számos esetben a kollégium
kollektív véleményének szószólójává tudott válni. Az információ oda-vissza áramlása is korrekt
keretek között zajlott. 

2.3. A szépirodalmi terület képviselõi nagy figyelemmel viseltetnek az NKA tevékenysége
iránt, ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy  az Alapprogram a legnagyobb súllyal a magyar
szépirodalmi mûvek létrejöttét, azok gondozását támogatja. Az NKA erõteljesebb kommunikációja
látensen jelentkezik az irodalmi élet szereplõinél. Azok, akik az egy évtizedes idõszak alatt
rendszeresen pályáztak, ugyanolyan odafigyeléssel keresik az információt, az elérhetõségi helyeket,
mint korábban. A magyar társadalom és a kulturális közélet számára bemutatott NKA-kép eddig is
ismert volt, új dimenziói nem kerültek fényre a nagyobb nyilvánosság elõtt. Egy átfogó, az egész
társadalomnak szóló NKA-megjelenítés túl sok pénzt venne el a pályázati támogatásból, így az eddig
meglévõ formák elegendõnek tûnnek a továbbiakban is.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése ebben az évben az elvárásoknak

megfelelõen mûködött. A kurátoroknak sikerült elfogadható idõt kapniuk az értékelések
elvégzéséhez, igaz, többségük négy éve végzi ezt a feladatot. A számítógépes rendszer kellõen
szolgálta a kurátori munkát, ebben az évben már nem voltak értelmezési problémák sem, a vitás
eseteket (könyvcímváltozások, kiadói programmódosítások) lényegében a szakmai szempontok
alapján sikerült megoldani. 

3.2. Ismereteink szerint pályáztatással kapcsolatos problémák már kevésbé adódtak, a rutinos
pályázóknak semmi gondot nem okoz a feltételek teljesítésével.

3.3. Az igazgatóság és a kollégium kapcsolata tevékeny, munkát segítõ volt, valódi konfliktus,
amit ne lehetett volna könnyedén áthidalni, nem adódott az év során. 

3.4 A korábbi bürokratikus eljárások, a túlszabályozás nem enyhült ebben az évben, sõt a
szépirodalmi folyóiratok kiírása bonyolultabb lett, ezt jeleztük is a bizottságnak. Továbbra is a
legfontosabb a kurátor személyisége, szakmai ismerete, ami a döntések optimalizálását biztosíthatja.
A kollégium próbálkozott a beérkezett folyóirat-pályázatok értékelését számítógépesíteni, de
többszöri próbálkozás ellenére sem tudtunk olyan megnyugtató szisztémát kialakítani, ami érdemes
lett volna a bevezetésre. 

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Négyéves tapasztalatom, hogy az újonnan pályázók esetében található problémás

pályázat, továbbra is néhány határon túlról érkezõ esetet jegyezhetünk fel. 
4.2. Az utólagos ellenõrzések kijelölése és az ezekrõl szóló beszámoló minden esetben eljutott

a kollégium tagjaihoz. Kollektíven választottuk ki azokat a helyszíneket, ahol az ellenõrzést
szükségesnek véltük.

4.3. Meglátásom szerint a tízéves NKA-mûködés nem igényli, hogy különösebben felkészítsük 
az irodalmi élet szereplõit a pályáztatásra, hiszen ennek kialakult rendje, sokszor felelõse van az
egyes irodalmi egységeknél, és az alkotók is – néhány elvont figurát kivéve – beletanultak a pályázás
rendjébe.

Cs. Tóth János s. k.,
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium

elnöke
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Meczner János
Titkár: Hajas Gizella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 377 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +8 191 026

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 1 –800 000

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –39 391 851

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 344 999 175

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 625

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 318 320 880 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 17 25 620 000

11 ÖSSZESEN: 335 346 500 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 15 53 800 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

15 53 800 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 350 400 300 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) -1 500 825

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 33 169 239 400

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke ret bõl 4 15 497 481

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai Koll.
ke ret bõl

8 24 500 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 45 209 236 881

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 380 554 936 881
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium egyetértett a bizottság kezdeményezésével, hogy saját területét tudományos

szempontok alapján is dolgozza fel, ezért 3 témában megbízást adott olyan teameknek, amelyek a
kérdés szakértõi.

1.2. A kollégium a 2004-es évben is fontosnak tartotta, és lehetõségeihez mérten kiemelten
támogatta, a gyermekeknek és az ifjúságnak szóló hivatásos színházban bemutatott produkciókat, és
egyúttal folytatta azt a gyakorlatát is, hogy évrõl évre emeli az alternatív együtteseknek nyújtott
támogatás mértékét.

1.3. Tapasztalataink szerint nem volt olyan altéma, amelynek pályáztatása 2004-ben
sikertelenül végzõdött. A kollégium a szakmai igények figyelembevételével fogalmazza meg
pályázati kiírásait.

1.4. A színházi terület komoly anyagi nehézségekkel küzd. Az a támogatás, amellyel az egyes
pályázatokat, illetve az egész területet támogattuk, sajnos csak szerény segítséget jelentett a
szakmának, hiszen csak lehetõségeinkhez mérten tudtuk támogatni a kérelmeket és kizárólag a
kollégium pénzügyi keretének jelentõs emelésével tudnánk valós segítséget nyújtani.

1.5. Továbbra is fontosnak tartjuk az alternatív együttesek (különösen a vidékiek) támogatását, 
amely még mindig nincs megnyugtatóan megoldva.

Évek óta kiemelten támogattuk a gyermekelõadásokat, de meggyõzõdésünk, hogy ezen a
területen tovább kellene növelni a támogatás mértékét.

Szerény lehetõségeinkhez mérten tudtuk csak támogatni, hogy minél több új magyar színdarab
kerüljön bemutatásra.

2. Stratégiai kérdések 
2.1. Hisszük, hogy ha az 1-es pontban felvetett problémákat meg tudnánk oldani, az stratégiai

elõrelépést jelentene.
2.2. Semmilyen gondot nem éreztünk a NKÖM-mel való viszonyban, ami talán azzal is

magyarázható, hogy a NKÖM Színházi Osztályának képviselõje, mint a kuratórium tagja, üléseinken
jelen volt.

Az NKA Bizottságával 2004-ben is kiegyensúlyozott volt a kapcsolatunk.
2.3. A szakma  eddig is érdeklõdött az NKA tevékenységérõl, figyelemmel követte munkáját,

de a 2004-es évben ez a figyelem tovább erõsödött.

3. Mûködési kérdések 
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével és mûködtetésével kapcsolatban úgy

láttuk, hogy az NKA apparátusa – talán nagymértékû leterheltsége miatt – lényegesen lassabban tudta 
ellátni feladatát, mint ahogyan azt a kollégium szeretné (ebben a korábbiakhoz képest semmi javulást
nem tapasztaltunk 2004-ben).

3.2. Sok pályázó jelezte, hogy aránytalanul sok energiát vesz igénybe az adóigazolások
beszerzése.

A színházi élet sajátossága, hogy az adott évadra tervezett bemutatók közül egy-egy –
különbözõ okok miatt – nem tud megvalósulni, ezért a pályázók témamódosítással fordulnak az NKA 
felé. Az NKA-nál érvényben lévõ szabályok miatt azonban a témamódosítási kérelmek elutasításra
kerülnek. A pályázónak lehetõsége van az új témában pályázatot beadni a korábbi pályázat
megszüntetését, a támogatási összeg visszautalását követõen, amelyet a kuratórium a soron
következõ ülésén tárgyal. Rendszerint támogatjuk ezeket a kérelmeket, de a pályázó sokszor csak a
program lebonyolítása után jut a pénzéhez. Ez azzal is jár, hogy a kollégium egyedi keretét is nagyban 
növelik ezek a burkolt témamódosítások.
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3.3. Semmi problémát nem tapasztaltunk az igazgatóság és a kollégium viszonylatában.
3.4. A 3.1. és a 3.2. pontoknál válaszoltunk erre a kérdésre.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. 2004-ben kb. 10%-al érkezett kevesebb pályázat, mint egy évvel korábban. Szakmai

színvonalukat tekintve nagy általánosságban megfelelõek a pályázatok.
4.2. A kuratórium tagjai minél több olyan színházi produkciót igyekeztek megnézni, amelyeket 

támogatott a kollégium. Ezekrõl az elõadásokról többségében kedvezõ véleményünk van. 
4.3. Bármennyire is szeretnénk kevesebb pályázatot magasabb összeggel támogatni, a terület

közismert anyagi nehézségei ezt nem teszik lehetõvé. Mindenesetre az ésszerûségnek megfelelõen
szigorítottuk a pályázati feltételeket és talán ez is az oka, hogy kb. 10%-kal kevesebb pályázat
érkezett.

Meczner János s. k.,
a Színházi Szakmai Kollégium

elnöke
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Tihanyi László
Titkár: Filótás Lászlóné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 405 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +3 846 115

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 12 –36 630 000

5 egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –18 297 376

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 353 918 739

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 985

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 441 327 725 513

9             cím zett 0 0

10             egye di 18 22 180 000

11 ÖSSZESEN: 459 349 905 513

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 1 20 000 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la -
lás 

59 54 208 500

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

59 54 208 500

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 518 404 114 013

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 4 013 226

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 146 676 646 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Id.
Szak mai Koll.ke ret bõl

2 550 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai Koll.
ke ret bõl

21 52 800 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 169 729 996 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 628 1 043 271 513
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.,2 Általánosságban elmondható, hogy a kollégium munkáját a pályázati ciklus közben

ismertté vált, az NKA anyagi helyzetét drasztikusan befolyásoló változások határozták meg. Ennek
fényében legnagyobb eredménynek azt kell tekinteni, hogy a zenei élet nem sínylette meg
komolyabban az ebbõl a váratlan helyzetbõl adódó nehézségeket. Nem kellett eddig sikeresen futó
pályázati témákat visszavonni, általánosságban is igaz, hogy azok a területek, amelyek eddig
rendszeresen részesültek a Zenei Kollégium támogatásából, a tavalyi évben is megfelelõen ellátottak
maradtak. Három ponton kényszerültünk kompromisszumra: a költségigényesebb produkciók
támogatását jelentõsen vissza kellett szorítani – ez elsõsorban a nemzetközi kapcsolatokban és a
kortárs zenei programok megvalósításában okozott nehézségeket –, nem tudtunk a zenei
értékmegóvást, új értékek teremtését elõsegítõ új pályázati lehetõségeket elindítani, sõt, az éveken át
sikeresen mûködõ mûemlék orgonák felújítását támogató pályázatunkat szüneteltetni
kényszerültünk. Ez utóbbi egyúttal azt is jelentette, hogy 2004-ben nem volt a Zenei Kollégiumnak
olyan kiemelten kezelt pályázati programja, mint a megelõzõ években.

A Zenei Kollégium mûködését vizsgáló jelentés két ponton tett észrevételt: arányaiban
kevesellte a kortárs zenei programokat, és felemlítette a többi kollégiummal való közös pályázati
programok hiányát. Az elsõre részben a fentiek válaszolnak, a második azonban jóval bonyolultabb
kérdés, amely valószínûleg érinti az NKA teljes jelenlegi pályázati struktúráját. Arra gondolok, hogy
jelenleg az egyes szakmai kollégiumok közötti – az éves anyagi keret elosztásánál jelentkezõ –
versenyhelyzet, és az egyes kollégiumok munkájának összehangolási nehézségei a lehetséges
kooperáció ellen hatnak, valamint a pályázók jelenleg – részben az elõbbiek miatt – inkább hátrányos
helyzetbe kerülnek, ha egyidejûleg több kollégiumhoz is pályáznak ugyanazzal a projekttel. Ez
természetesen egyben stratégiai kérdés is, amivel – megítélésem szerint – a legmagasabb szinten
foglalkozni kell.

1.3., 4 A Zenei Kollégium korábban kiírt pályázatai közül egyértelmûen sikertelennek kell
minõsíteni az ún. „Házi zeneszerzõi” pályázatot. Bár meggyõzõdésem, a magyar zenei életnek
szüksége lenne a Nyugat-Európában évtizedek óta jól mûködõ rendszer („Composer in Residence”)
valamilyen formában történõ hazai meghonosítására – ebbe az irányba segítette volna ez a pályázati
forma az elsõ lépéseket –, meg kellett állapítsuk, hogy a szakmai célt nem értük el, sõt, az
adminisztratív problémák is állandósultak e pályázati típus körül. Ennek megfelelõen a 2005. évi
kiírásban ez a pont már nem fog szerepelni. Ezt leszámítva elmondható, hogy a pályázati kiírás
megfelelõen segítette a zenei élet legfontosabb területeit, a sikeres pályázatok valós és fontos zenei
célokat szolgáltak.

1.5. Ugyanakkor világossá vált, hogy a pályázati kiírás több ponton is módosítást igényel. Ezek 
régóta észlelhetõ tendenciák, amelyeket a váratlan anyagi helyzet csak felerõsített és akuttá tett,
kiprovokálva az azonnali reakciót. Új területek bevonására a pályázati lehetõségek közé nincs
szükség – szakmailag sem indokolt, de a fentiek fényében felérne a kollégiumi munka teljes és
végleges ellehetetlenítésével –, azonban az eddigi pályázati témák kezelésében jelentõs
hangsúlyváltást látok szükségesnek, valamint legalább minimálisan elfogadható módon megoldást
kell találni a könnyûzenei pályázatok kérdésére.

A hangsúlyváltás szükségességét egyfelõl a pályázatok számának meredek emelkedése,
másfelõl a mûvészi igények (a másik oldalról nézve: a helyenként ijesztõ mûvészi igénytelenség)
indokolják. Az elmozdulás iránya mindenképp a pályázati témák szakmai-mûvészi céljainak
gondosabb és bátrabb kimunkálása, behatárolása kell legyen. Semmiképp sem szabad támogatni,
hogy a közpénzek a magyar zenei élet folyamatos megújulása, az európai élvonalhoz való
felzárkózása és a világ zenei életével való naprakész kapcsolattartása helyett a rutinból
„újratermelõdõ”, a valós igényektõl és lehetõségektõl fokozatosan távolodó szürke középszerûséget
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támogassák. Ezért – idén elõször – például nem hangversenyeket általában, hanem konkrétan
megfogalmazott tartalmi-formai elvárásoknak megfelelõ hangversenyeket szándékozunk támogatni.
Ez – reményeim szerint – az elsõ lépés lehet egy jól átgondolt stratégiai hangsúlyváltás felé.

A könnyûzene kérdése jelenleg tökéletesen megoldatlan. A könnyûzenei pályázatok száma
megállíthatatlanul emelkedik és vezetõ képviselõi egyre erõteljesebben hangoztatják a mûvészi
zenével való egyenlõ bánásmód iránti igényüket. Ugyanakkor kérdés, az NKA céljai közé tartozik-e a 
szórakoztató zenei ipar támogatása – különösen a mûvészi zene rovására –, illetve felállítható-e
olyan, a pályázók számára elfogadható szelekciós mechanizmus, amelyik segítségével a szórakoztató 
zenén belül minõségi különbségek állíthatók fel. Ugyanakkor komoly feszültségforrás, hogy a
kollégiumnak jelenleg egyetlen könnyûzenész tagja van, akire így aránytalanul nagy munka és
szakmai felelõsség hárul. (Más kérdés, hogy további könnyûzenészek beválogatását a kollégiumba én 
személy szerint nem támogatom.)

2. Stratégiai kérdések
2.1. Úgy gondolom, a kollégium pályázati prioritásai összhangban voltak a Bizottság

célkitûzéseivel.
2.2. A Zenei Kollégium szempontjából a NKÖM és az NKA viszonyában a kompetenciák

elhatárolása több ponton problematikus. Évrõl évre visszatérõ gond, hogy az állami költségvetési
támogatásban részesülõ intézmények választási ciklusonként kikerülnek, illetve bekerülnek a
pályázói körbe. (A Zenei Kollégium rendelkezésére álló pénzkeret ilyenkor szokásos változása eddig
egyszer sem tudta a helyzetet komoly zavarok nélkül megoldani.) A másik probléma, hogy a zenei
szakmai érdekvédelmi szervezetek rendszeresen pályáznak nemzetközi kapcsolattartásuk
támogatására, arra hivatkozva, hogy azt a NKÖM nem építi be a költségvetésükbe. Megítélésem
szerint a helyzetet csak az rendezhetné egyértelmû és megnyugtató módon, ha a NKÖM teljes
mértékben biztosítaná az állami költségvetési intézmények és a zenei szakmai érdekvédelmi
szervezetek mûködését.

2.3. Tapasztalataim szerint a szakmai közvélemény egyre javuló mértékben tájékozott az NKA
tevékenységérõl éppen az érezhetõen javuló kommunikációs munkának eredményeképp.

3. Mûködési kérdések
Ezt a kérdéskört általánosan érintem, mert meggyõzõdésem szerint minden érintett azonos

problémákkal küzd.
Visszatérõ gond, hogy a pénzügyi év nem azonos a mûvészeti évaddal. Minden év január 1.

pontosan félbevágja az éppen folyó évadot, ez a pályázati rendszer minden résztvevõjét állandó és
felesleges adminisztrálásra kényszeríti.

Nem sikerült megoldani, hogy a pályáztatás több évre elõre lehetséges legyen. Tarthatatlan,
hogy az ország meghatározó zenei eseményei közül több folyamatosan létbizonytalanságban
mûködjön, többek között azért, mert a megvalósításhoz szükséges és NKA-pályázatból remélt pénz
sorsáról sokszor csak röviddel az esemény elõtt értesülhet (sajnos, nem ritkán csak utána). Ez
végzetes esélyegyenlõtlenséget teremt a jelentõs állami támogatással rendelkezõ intézmények és a
kisvállakozások között, mert ez utóbbiak képtelenek akár átmenetileg is megelõlegezni az NKA-tól
remélt pénzeket. Szakmailag súlyosan esik latba, hogy jelentõs mûvészeket több évre elõre lehet csak
eséllyel lekötni, ezért az a veszély fenyeget, hogy a Zenei Kollégium nem fogja tudni világsztárok
magyarországi fellépéseit támogatni.

Tapasztalataink szerint a kollégiumi döntést követõen rendkívül hosszú idõ telik el a
szerzõdéskötésig, majd a támogatás átutalásáig. A helyzet évrõl évre – a pályázatok számának
emelkedésével egyenes arányban – egyre romlik.
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A kollégium és az Igazgatóság kapcsolatát jónak találom. A döntések jobb elõkészítéséhez
leginkább arra lenne szükség, hogy az NKA számítógépes rendszerébõl minden, az aktuális
pályázóval kapcsolatos adat helyben elérhetõ legyen (illetve, hogy a rendszerbe valóban minden adat
bekerüljön). Remélhetõleg az NKA infrastruktúrájának folyamatos modernizálása egyre több
segítséget ad majd munkánkhoz.

Úgy gondolom, ahhoz, hogy válaszolhassunk a kérdésre: milyen jogszabályváltozásokkal
lehetne a bürokráciát, illetve a túlszabályozást csökkenteni, elõbb az NKA alapvetõ céljait érintõ
stratégiai kérdésekre kell megtalálni a választ. (Gondolok itt például a NKÖM-mel kapcsolatos
kompetenciahatárok, vagy a szórakoztató zene fentebb említett problémáira.)

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket korábban már – más összefüggésekben – érintettem.
4.2. A zenei pályázatok ellenõrzése nincs kellõképpen megoldva. Mindazokról az

eseményekrõl, amelyek nem kapnak szélesebb körû nyilvánosságot, vagy azokról, amelyek azokban
a szakmai körökben, amelyekben a kollégium tagjainak többsége mozog különösebb visszhang
nélkül maradtak, gyakorlatilag nincs információ. Különösen a vidéki zenei eseményekre nyílik így
kevés rálátás. Több elképzelés is elhangzott a kollégiumi beszélgetések során, azonban ezek mind
többlet anyagi forrást igényelnének, ami jelenleg nem biztosított. Hosszú távon a helyzet nem
tartható, de jelenleg nem látok lehetõséget a pályázati pénzek akár csak kis részének is az ellenõrzést
szolgáló átcsoportosítására.

4.3. Nem érkezett hozzám olyan visszajelzés, amely több segítséget igényelt volna a pályázók
felkészítéséhez. Ugyanakkor folyamatosan keressük a megoldást arra, hogyan lehet meghatározott,
jelentõs számú pályázói kört elérni abból a célból, hogy javítsuk a pályázatok technikai színvonalát,
hogy ezáltal a formai okokból elutasított pályázatok száma tovább csökkenjen.

Tihanyi László s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium

elnöke
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TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Lõrinc Katalin
Titkár: Pusztai Mária

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 231 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +1 024 986

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –27 779 270

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 204 245 716

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 461

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 234 197 497 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 10 9 970 000

11 ÖSSZESEN: 244 207 467 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál -
lalás

54 36 048 716

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

54 36 048 716

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 298 243 515 716

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) –3 221 284

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 16 23 685 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll.ke ret bõl 2 9 210 919

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai
Koll. ke ret bõl

1 2 000 000

18/4 Szak te rü let tá mo ga tá sa [81] Nép mû vé sze ti-Tánc mû vé sze ti Id.
Szak mai Koll. ke ret bõl

34 11 023 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 53 45 918 919

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 297 253 385 919
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz kapcsolódó programok kaptak idén hangsúlyt

nagy pályázati fordulónk kiírásakor, végül azonban a kifejezetten ezt célzó pályázatok száma nem
volt magas. A megvalósított programok színvonala viszont az eseményhez méltóan magas volt.

1.2. Nem emeltünk ki semmit a kiírásainkban szereplõ témák közül; javított (finomított)
kiírásunkkal azonban megpróbáltuk a pályázók figyelmét fókuszálni, elkerülendõ az elaprózódást.
Õszi – a független alkotóknak szóló – kiírásunkban például már csak 1 altémára lehetett pályázni
pályázónként, így mindenki maga kellett eldöntse: melyik programterve „értékesebb” számára.

1.3. Nem volt ilyen, legfeljebb olyan, melyre a forrásokhoz viszonyítva túlságosan nagy volt a
pályázati igény (pl: nagyrendezvények): a kollégium itt méltánytalan döntéshozatalra kényszerült.

1.4. Sokat javult a helyzet, a tavaly e pontban vázolt problémákon kiírás-módosítással
próbáltunk segíteni, a siker még nem maradéktalan.

1.5. Tovább kell erõsíteni az ún. „befogadó helyek” pozícióit, mivel területünkön egyre több az 
olyan független társulás, mely nem rendelkezik állandó játszóhellyel. Megoldatlan a fontos
fesztiválok méltó támogatása is: az adott keret terhére ez nem oldható meg.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium szakmai prioritásaihoz ragaszkodva vettük figyelembe a Bizottság

irányelveit. E két elv munkánk során összeegyeztethetõnek bizonyult. Különös súllyal vettük
figyelembe az általunk 2004-ben kipróbált digitalizált döntési mechanizmust meghatározó elveket.

2.2. A kollégium tevékenységének idén egyáltalán nem került látókörébe az NKA–NKÖM
viszony, ez nyilván egy normális, botrányoktól mentes viszonyt takar. A Bizottság – tagjai szakmai
felügyeleti munkájának köszönhetõen – folyamatos kapcsolatot tart a kollégiumokkal. Kollégiumunk 
munkáját idén új felügyelõ kíséri figyelemmel: értõ és segítõ szándéka óriási nyereség lesz a
kollégium további munkája során.

2.3. A kollégium folyamatosan kapja a visszajelzéseket a szakmától. Ezek nagy részébõl az
derül ki, hogy a pályázók nincsenek tisztában azzal, milyen mechanizmus jellemzi a döntéshozatalt.
(Például: elhangzik a kérdés: elolvassák-e a kurátorok a pályázatokat? Aki ilyet kérdez, nem tudja,
hogy munkánk alapvetõ feltétele a pályázatok ismerete, mivel döntéshozatalkor egyenként
kielemezzük azokat. Meg kellene tehát találni a mechanizmus kommunikációjának módját a
pályázók felé.

3. Mûködési kérdések 
3.1. Érezhetõen sok kézen „halad át” egy pályázat, s ez esetenként bonyolulttá teszi a

folyamatot. Sok reményt fûzünk a beválni látszó digitalizált értékelési rendszer (finomításokkal, a
tapasztalatok leszûrésével történõ) általános bevezetéséhez, mivel ez érezhetõen egyszerûsít
bizonyos feladatokat.

3.2. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a pályázókkal. Egy példa: továbbra is felmerült a
„pántlikázás” (tehát: a felhasználhatóság korlátozása egyik vagy másik költségvetési tételre)
problémája, legutóbbi pályázati fordulónkon ezt már kizárólag indokolt esetben alkalmaztuk.
Folyamatosan, kiírásaink korrigálásával próbáljuk beépíteni a pályázók észrevételeit döntéseinkbe.

3.3. Az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata kielégítõ. Ismét utalnék a digitalizálásra: óriási
segítség az elõkészítésben!

3.4. Továbbra is nehezítõ ,,elem” a pályázók számára az APEH- és VPOP-papírok beszerzése,
ám valószínûleg ezek bonyolításának egyszerûbbé tételéért az NKA nem sokat tehet.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma és a területi arányok nem változtak radikálisan az elmúlt évben. Egyre

felkészültebbek a pályázók, egyre kevesebb az elfogadhatatlan pályázat. 
4.2. Igen, két ellenõrzés zajlott területünkön, az egyik hibátlan, a másik korrekcióra szoruló

adminisztrációt talált.
4.3. Kollégiumunk sokat korrigált e téren az elmúlt 3-4 év során: kiírásunk fenti célok

érdekében, a rövid és hosszú távú igényekhez igazodva képlékeny és kompromisszumkész.

Lõrinc Katalin s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Körösényi Tamás
Titkár: Nagy Józsefné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 394 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +2 634 301

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –93 459 889

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 303 174 412

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 1502

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 907 287 770 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 36 9 850 000

11 ÖSSZESEN: 943 297 620 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 5 36 000 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 64 107 500 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

64 107 500 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 1007 405 120 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 5 554 412

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 59 109 661 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi id.szak -
mai koll.keretbõl

3 3 300 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke ret bõl 1 2 878 750

18/4 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak mai
Koll. ke ret bõl

63 46 020 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 126 161 859 750

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 1069 459 479 750
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kiemelt témák pályáztatásában nem a tapasztalatlanság hiánya a döntõ, hanem, hogy a

kollégium közmegegyezésén alapuló támogatási gyakorlatának rovására lehet csak megvalósítani –
hiszen a Bizottság által javasolt kiemelt témákhoz nem járul pluszforrás. Mindezek ellenére nem
érzem sikertelennek e téren végzett tevékenységünket. Bár a kutatási pályázatot nem sikerült
kiírnunk, fõként a (képzõmûvészeti) kutatás fogalmának nehezen meghatározható volta miatt, de
támogattunk kutatási pályázatokat egyedi pályázatként. 

1.2. A kollégiumnak kialakult szakmai programja van, ezen belül kiemelés csak az anyagi
ráfordítás nagyságrendjében van. Ebbõl egy pontot, azt, hogy az alkotói támogatásra évi 100 milliót
költünk, nem sikerült megvalósítanunk.

1.3. Nem volt.
1.4. A szakterület alapvetõ problémája, hogy a képzõmûvészet alkotói oldala egy intézményi

háttér nélküli tevékenység, ezért a legfontosabb az alkotói támogatás. Az intézményi háttér csak a
nyilvánosságrahozatalt és a megõrzést, a folyóiratok támogatása pedig a befogadást segíti.
A kollégium az elõzõ évi gyakorlatnak megfelelõen írta ki a pályázatokat, és ez nagyjából lefedi a
szakterület össszes problémáját. Az esetlegesen felmerülõ új problémák kezelésére pedig az egyedi
keret nyújt lehetõséget.

1.5. Jelentõs hangsúlyváltásra nincs igény.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Úgy gondolom a kollégium a Bizottság által fontosnak tartott kérdések

figyelembevételével hozta meg döntéseit. A fõ kérdés – egy szakma egész éves támogatottsága –
állandó feladata a kollégiumnak.

2.2. Az NKA és a NKÖM viszonyáról nincs elégséges információnk. A Bizottságot a
kollégium egy kicsit a napi problémáktól távollévõnek érzi, de valamelyest segít e viszonyban, hogy a 
Bizottság egyik tagja az elmúlt évben kialakult gyakorlatnak megfelelõen felügyeli a kollégiumot. Ez
feltétlenül pozitív momentum, év közben ez konkrét esetekben nagy segítséget is jelentett. 

2.3. A szakmai közvélemény az esetek többségében elégedetlen, hiszen a pályázatok mintegy
kétharmadának támogatása mellett, csak a pályázott összeg negyedét tudjuk megítélni. E tények
elfogadásában az év folyamán az NKA elnökének nyilatkozatai, a csökkenõ járulékbevételekrõl,
talán segítettek a túlzott várakozásokat lehûteni. (De természetesen a növekvõ járulékbevételekrõl és
több kiosztható támogatásról szóló nyilatkozatok még pozitívabb színben tüntetnék fel az NKA-t!) 

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése a kollégium számára megfelelõnek

mondható, talán csak egy-egy pályázat érvényességében volt vita. Egyéb kérdésekben az NKA
munkatársai mindenben a kollégium segítségére voltak. A pályázók azonban gyakran panaszkodnak
a megítélt pályázatok szerzõdésének megkötése, ill. a támogatás kiutalásának lassúsága miatt. 

3.2. A rutinos pályázók megoldják a feladatot, a rutintalanabbaknak pedig a kollégiumi titkár
tud segíteni. Az elmúlt évekhez képest talán csökkent a jogcím pontos megnevezésének hiánya,
amellyel elõzõekben sokat küzdöttünk, de ez továbbra is probléma. Ezzel egyidejüleg azonban nõtt az 
érvénytelen pályázatok száma. A megoldás az lehetne, ha a pályázó a pályázat leadása elõtt
bemutathatná a pályázatát az Igazgatóságon, hogy rendben van-e.

3.3. Megfelelõ, mind az elõkészítésben, mind a döntési folyamatban.
3.4. Ha jog sza bá lyon ala pu ló, ha nem, a bü rok ra tiz mus csök ke né se min den eset re üd vöz -

lendõ lenne.

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI n NKA HÍRLEVÉL 1081



4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma enyhén emelkedõ tendenciát mutat. A pályázatok felkészültsége,

színvonala lényegében nem változott. Érzékelhetõ igényváltozás nem volt megfigyelhetõ a
részterületek között.

4.2. Az utólagos ellenõrzésrõl a kollégiumnak van információja. Részint, ha szakmailag a
kollégium egy tagja is résztvevõ az ellenõrzésben, részint, ha az igazgatóság közölni akarja a
tapasztalatait, akkor azt levélben megteszi, mint ahogy meg is tette az év folyamán.

4.3. Természetesen van feladata – a pályázati felkészülés javításában –, bár ezt nem tudom,
hogyan kellene intézményes keretek között megtenni. A legfontosabb, hogy semmilyen csoport,
irányzat ne legyen diszkriminálva, ami a kurátorok gondos kiválasztása útján elérhetõ. Erõteljesebb
szelekciót mindezek miatt nem javaslok.

Körösényi Tamás s. k.,
a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Scherer József
Titkár: Lilik Zsuzsa

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 286 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +561 812

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –27 910 647

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 258 651 165

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 862

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 322 253 151 165

9             cím zett 0 0

10             egye di 4 5 500 000

11 ÖSSZESEN: 326 258 651 165

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 5 12 415 994

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 4 28 440 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

4 28 440 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 330 287 091 165

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 13 11 750 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 13 11 750 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 339 270 401 165
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
A 2004. év kiemelten támogatott területei :
– A magyar iparmûvészet jelenének és múltjának kutatása, elemzése.
– EU-csatlakozással kapcsolatos szakmai rendezvények.

Témakörök fontossági-népszerûségi sorrendben
A beérkezett pályázatok évek óta sajátos módon tükrözik az iparmûvészeti mûfajok jelenlegi

állapotát, szerepvállalását és munkaellátottságát. A statisztika szerint egyes mûfajok (üveg, zománc
és textil) túlreprezentáltak, míg mások (belsõépítészet, design) nem élnek az adott lehetõségekkel.

2004-ben megítélt támogatások a pénzbeli igények százalékában.

Szakirodalom megjelentetése 37%
Szakmai rendezvények, képzés 33%
Mûvésztelepeken való részvétel 30%
Kiállítások és katalógusok megvalósítása 29%
Alkotói támogatás szakirodalom megírására 26%
Alkotói támogatás új mûvekhez 22%
Kortárs gyûjtemény gyarapítás 20%
Iparmûvészeti alkotások restaurálása 15%
Technikai–technológiai eszközfejlesztés   8%

A kimutatás igazolja, hogy döntésünknél figyelembe vettük a prioritásokat, legnagyobb
arányban a szakirodalmat (kutatást) és a szakmai rendezvényeket támogattuk. (Utóbbiak egy része  az 
EU-csatlakozás témaköréhez kapcsolódott.) A pályázatok bírálatánál javarészt sikerült a
szakterületek alapvetõ problémáit megismerni és támogatni. Itt meg kell jegyeznem, hogy
esetünkben ez igen sok részterületet jelent, amelyhez még a restaurálás kérdésköre is hozzáadódik. 

A jövõbeni pályázatoknál meg kellene teremteni az egyéni, havi ösztöndíj jellegû alkotói
támogatás lehetõségét.

(Ez a forma korábban néhány évig sikeresen mûködött!)
Az átlagos pénzbeli igény / támogatottság  arány 24,5%-os. Ez megfelel a 2002-es 25%-os

aránynak, de sajnos jelentõsen  elmarad a 2003-as év 36%-os arányától. A pályázatok darabszámát
tekintve a pályázók 37,5%-a kapott teljes vagy részleges támogatást.

2. Stratégiai kérdések
Az NKA és a NKÖM viszonyában zavaró tényezõ évek óta, hogy fennáll a kettõs támogatás

veszélye, azaz a kuratóriumnak nincs kellõ ismerete a minisztérium által nyújtott támogatásokról.
 Az NKA-n belül nem voltak nehézségeink, sõt az Építészeti Kuratóriummal két közös

programot sikeresen megoldottunk.

Egyéni pályázóktól és szakmai szervezetektõl érkezett általános észrevételek és igények,
melyeket 2004-ben figyelembe vettünk:

– Jobban értelmezhetõ, didaktikusabb pályázati kiírást készítettünk, részletes
magyarázatokkal, hogy az mindenki számára jól érthetõ legyen.

1084 NKA HÍRLEVÉL n A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI



Egyes tapasztalatok szerint még mindig nem teljesen érthetõek a pályázati részösszegekre
vonatkozó magyarázatok.

– Egyértelmû  meghatározást és tájékoztatást igyekeztünk adni az egyes kategóriákról, azok
tartalmáról (pl. egyedi, alkotói, kiadványi stb.).

– Egyértelmû tájékoztatást adtunk a határidõkrõl, ehhez kapcsolódóan a szakmai szervezetek
kérik, hogy: 

– 2005-ben az NKA gyorsítsa meg a pénzátutalást mert annak lassúsága több program
megvalósulását veszélyeztette.

– Egyetemi hallgatók pályázatait diplomatámogatás, hazai vagy külföldi, mûvésztelepre
illetve ösztöndíjas utazásra (ERASMUS, CEEPUS) sem egyéb célokra a kuratórium továbbra sem
fogadja el.

Kivételt képezhetnek a Doktori Iskola (DLA) diplomafeladatai.
– Az Iparmûvészeti Múzeumban Kortárs kiállítások támogatását kiemelt feladatunknak

tekintjük.
– 2004-ben lehetõvé tettük a pályázást a nemzetközi szervezetek tagdíjának elnyerésére. Erre

a továbbiakban is szükség van.
– Az alkotótelepi rendezvényekre vonatkozó pályázatok a jövõben  is csak a résztvevõk

névsorának mellékelésével érvényesek.

Évente két, tavaszi és õszi bírálati fordulót tartottunk a folyamatos pályázás lehetõségét
biztosítva, így jobban alkalmazkodtunk a pályázók igényeihez.

Egy rendkívüli ülést is tartottunk  a Magyar Iparmûvészet folyóirat ügyében. Fekete György
fõszerkesztõ jelenlétével meghallgattuk a folyóirat gazdálkodását vizsgáló szakértõ véleményét és
javaslatait, majd elfogadtuk annak 2005. évi költségvetését. Az ismertetett tartalmi változtatásokkal
együtt a folyóirat jövõje biztosítottnak látszik.

Az NKA kommunikációja csak csekély mértékben javult, a sajtó érdeklõdése legjobban talán a
„visszafogott” jelzõvel illethetõ. Nincs igazi hírértéke az NKA tevékenységének, a kultúra
támogatásának.

3. Mûködési kérdések
Az elmúlt években kialakult egy belsõ bírálati szempontsor, melyet következetesen

alkalmazunk. Legfontosabb szempontok: minõség, életkor, korábbi pályázatok eredményessége,
érintett alkotók száma, feltételezett közérdeklõdés, nemzetközi-országos-helyi hatókör.

Feszített munkatempót igényel az egy ülésben végrehajtott bírálat.
A komplex ellenõrzések tapasztalatai megfelelõek voltak, a vizsgált esetekben a szakmai és

pénzügyi teljesítések szabályosak voltak.
Korábbi fenntartásainkat nem feledve – de jobb megoldást sem találva, 2004-ben, A kortárs

magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítása címen meghirdettük az állami vásárlások
lehetõségét, így néhány jelentõs mû gyûjteménybe kerülését támogatni tudtuk. 

A bírálati anyagok elõkészítése, feldolgozása jó, megfelelõen segíti a döntést.
Az elbírálás megkönnyítése érdekében az idén – titkárunkkal való megbeszélés alapján –

szakmai/mûfaji csoportosításban kérjük a pályázatok feldolgozását.
2004-ben is sajnos komoly csúszások voltak a pénzátutalásokban.
Az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata megfelelõ,  2004-ben minden segítséget

megkaptunk, hogy a már említett Magyar Iparmûvészet ügyét szakszerûen és megnyugtatóan
intézzük.
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4. Pályázati tapasztalatok
Egyre több a hibátlan, pontosan megfogalmazott pályázat. A hibásan, nem jogszerûen igényelt

tételek szerepeltetése a kérvényekben két okra vezethetõ vissza: A pályázók egy része számára
nehezen értelmezhetõek a kiírás kötöttségei. Mások viszont tudatosan „próbálkoznak” szabálytalan
vagy legalább is kétértelmû megfogalmazásokkal.

A kollégium általános feladata a pályázati felkészülés javításában, hogy folyamatosan
pontosítsa a pályázati kiírást, és szükség szerint bõvítse újabb kategóriákkal. Egyes irányzatok vagy
szakmai csoportok a jelenlegi formában megfelelõen preferálhatók.

Scherer József  s. k.,
az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Chochol Károly
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 151 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +2 332 126

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 1 –10 000 000

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –24 574 774

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 118 757 352

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 496

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 164 116 188 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 4 2 690 000

11 ÖSSZESEN: 168 118 878 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 1 10 000 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 4 20 100 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

4 20 100 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 172 138 978 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) –120 648

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 4 1 070 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Id. Szak -
mai Koll.ke ret bõl

1 585 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak mai 
Koll. ke ret bõl

5 5 320 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 10 6 975 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 178 115 853 000
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, stratégiai kérdések
1.1. A Bizottság által 2004-re megszabott, kiemelt témák örvendetesen egybevágtak a

kollégium négy év óta különös gonddal kezelt területeivel. A hátrányos helyzetûek támogatása,
mozgáskorlátozott mûvészek nemzetközi kép- és dia-kiállítása, alkotótáboraik segítése országos
jellegû ifjúsági fotókiállítások, a pécsi például a 40. évfolyamhoz közeledik. Roma fiatalok mûvészeti 
tevékenységének felkarolása. A kultúrától távol esõ térségek pályázatainak támogatás. A Nemzeti
Kulturális Alapprogram tízéves mûködésének évfordulójára rendezett kiállítások. Elsõ bemutatása a
Tíz év száz könyv címû kiállításnak a Mûszaki Egyetem aulájában a vártnál is nagyobb sikernek
bizonyult. Bezárása után a teljes installációjával szinte azonnal át kellett vinni a Kaposvári Mûvészeti
Egyetem fotómûvészeti tanszékének ünnepélyes megnyitására. Támogattuk a holocaust
évfordulójához kapcsolható pályázatokat, a vallási élet bemutatását és az Ipolyság hitéletéhez köthetõ 
építészeti emlékeket felkutató mûvészeti és szakmai kiállítást. Örvendetesen magas volt a szakmai
kiadványok támogatására pályázók száma (száz pályázat, az összpályázatok húsz százaléka),
támogatásban részesült harminchárom. A kistérségi települések hatvankilenc pályázatából
huszonkettõt támogattunk, ez az arány a teljes átlagnál valamivel jobb, közel öt százalék. A bizottság
támogatásával példaértékû kulturális leletmentést valósíthattunk meg, a Gink-hagyaték múzeumi,
pontosabban múzeumokban történõ elhelyezésével. A további talán sikeresnek mondható
eredmények felsorolásánál fontosabb annak meggondolása, hogy mit nem tudtunk megvalósítani, és
miért. Elsõsorban nem az anyagiak szûkös voltát emelném ki, bár ez sem elhanyagolható, de úgy
tapasztaltam, hogy egy kiemelt pályázati terv megvalósításához egy év nem elegendõ. 

1.2. A Fotómûvészeti Kollégium saját kiemelt szakmai programjában esõ helyen szerepelt az
NKA tízéves mûködésének méltó bemutatása. Ez ugyanis egyúttal számadás a kapott támogatások
felhasználásáról. Bizonyítása annak, hogy a fotómûvészet a hazai és nemzetközi eredményeinek
tükrében finoman fogalmazva alultámogatott. A kimutatható társadalmi kulturális igényeknek egyre
nehezebben tud eleget tenni. Az NKA támogatásával tíz év alatt megvalósult könyvek sorából
kiemelt száz könyv csak kis szelete a mûvészeti munkának. Ez évben lett nemzetközivé a
„Fotóhónap” rendezvénysorozata. Ezzel sikerült megünnepelni hazánk EU-csatlakozását.
Emlékeztetni szeretnék a páratlan sikerû Salgado-kiállítás bemutatására. Jelentõs erkölcsi és anyagi
támogatást kaptunk ahhoz, hogy példaértékûen megmenthessük egy mûvész életmûvét. Számtalan
fotómûvész felbecsülhetetlen mûvészi és kulturális értékû hagyatéka forgácsolódott és kallódott el.
Hazánkban ugyanis ezek értékére nem figyelnek. Remélhetõen ezután a helyzet megváltozik.
Kiemelten kezeltük a szakdolgozatokat, értékõrzõ és kulturális értékeket, közvetítõ munkákat. Ezek
száma és jelentõsége a könyvek kiállításán részben látható volt. Ez évben száz szakmai kiadvány,
tizenkét könyv, tíz fotókiadvány került bírálatra. 

1.3. Tapasztalati tény, hogy egy jelentõsebb mûvészeti esemény megvalósítása több éves
elõkészítést igényel. Ennek egyik oka a reprezentatív kiállítóhelyek nyereségorientáltsága.
Mûvészeti események nem versenyezhetnek „erotikakiállítások” bérleti díjaival. Sok éves
nyereséges kiállítássorozatra hivatkoznak intézmények, amikor elzárkóznak hazai kiállítási igények
elõl, ugyanakkor pályázataikkal rendszeresen találkozhatunk. Mi az igazság? Számítani kell,
bármilyen jó mûvészeti esemény hosszabb megvalósítási idejére. A holocaust évforduló méltó
fotómûvészeti megvalósítása a mûvészek, mûvek elérése ezért nem sikerülhetett. Pályázat kiírására
nem is gondolhattunk. 

1.4. A Fotómûvészeti Kollégiumhoz benyújtott pályázatok jelentõs számban, hatvan
százalékban Budapesthez köthetõk. Tudjuk, hogy a lakosság húsz százaléka itt él, ennek ismeretében
is magasnak éreztük a pályamunkák és a támogatottak arányát. Úgy vélem, ez nem csak a
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fotómûvészet területén van így. A harmincöt százalékos támogatási arány némi eltolódást mutat, ezt a 
mûvészeti és szakmai testületek fõvárosi székhelye okozná? A megyék versenyében Bács-Kiskun
megye tizenötször eredményesebb a többinél. Annak ellenére, hogy Pest megye több pályázattal
szerepel a statisztikában. A Budapesten kívüli fotómûvészeti fellegvárak megváltoztathatatlan
eloszlása lehet a válasz. A mûvészeti élet, és események fõváros-centrikussága hagyomány. Az
arányok javítása, bár kívánatos lenne, nem a Fotómûvészeti Kuratórium törekvésén múlik.

1.5. Ne he zen ke zel he tõ a pá lyá za ti rend szer pon tos ér tel me zé se nél kül a hi va tá sos – élet hi va -
tás sze rû en al ko tó mû vész és az ön kép zõ jel le gû, ön te vé keny, a sza bad idõ kul tu rált el töl té sét cél zó te -
vé keny ség. Egé szen ki csi er köl csi bá tor ság gal egy szer s min den kor ra el le het, és el kell vá lasz ta ni a
ket tõt. Ál sze mér mes tar tóz ko dás nak nincs he lye, pont azok nak ér de ké ben, aki ket lát szó lag kí mél ni
sze ret nénk. Meg alá zó hely zet be ke rül nek pá lyá za ta ik kal, ami kor év ti ze dek óta nem zet kö zi leg si ke -
res, akár Kos suth-dí jas al ko tók ter ve i vel egy szer re kény sze rül he tünk mér leg re ten ni. Az év végi sta -
tisz ti kák tük ré ben nem de rül ki, hogy mi volt a mi nõ sé gi kü lönb ség, csak eset leg az, hogy kü lön bö zõ
tes tü le tek hez tar to zás jobb szá za lé kos ered mé nyek hez ve zet. Nem kel le mes, de kény sze rû kö te les ség
le ír ni, hogy Ma gyar or szág nem zet kö zi meg íté lé sét hí rün ket a ró lunk al ko tott ké pet nem bíz hat juk a
vé let len re, azt hi te les és si ke res al ko tók nak kell ki ala kí ta ni. Tu dó sok nak, mû vé szek nek, és ter mé sze -
te sen, a te het sé ges fi a ta lok nak. A fen ti ek tük ré ben nem le het a pá lyá za tok bí rá la ta so rán ké sõbb ki ala -
ku ló szám sze rû adatokra tekintettel lenni. A mérték az érték! Sokan talán kétlik, de a kurátor is ember, 
nem mentes minden humánus és szociális meggondolástól, hivatalából adódóan mégis az
értékteremtésre köteles koncentrálni. 

1.6. A pályázati lehetõségek kiterjesztése, úgy gondolom, a felosztható pénzkeret függvénye.
Területünkön 2004-ben a pályamunkák száma ugrásszerûen megnõtt, ötszázra emelkedett.
A támogatásra kért összeg, a rendelkezésünkre álló keret hatszorosát is meghaladta. A Bizottság
állásfoglalása az volt, hogy támogassunk kevesebb pályázót, de azokat nagyobb összeggel. Ezt a
mûvészeti ág ismeretében nem maradéktalanul valósítottuk meg. A támogatott pályázók az igényelt
összegnek durván az ötven százalékát kapták meg, de mégis, minden pályázat megvalósult. Ezek
igénye 238 millió volt, a megítélt támogatás 118 millió. Tudjuk jól, hogy utánjárással, némi
ügyességgel az alkotói költségek csökkenthetõk. A tények, és az élet ezt látszik igazolni. Barna
Márton pályáztatási osztályvezetõ rendkívül értékes százalékos kimutatásai külön szakdolgozatot
érdemelnének. Ennek feldolgozása, elemzése elsõsorban nem gazdasági, inkább kultúrpolitikai és
mûvészeti elemzést kívánna. Adataira támaszkodva 496 pályázó 608 milliós támogatást várt, az
1,25 milliárdot elérõ mûvészi terveihez. (A kollégium éves kerete 118 millió.) Alig hihetõ, de a fenti
adatokból kiderül, hogy a kollégium által támogatott pályázatokból csak hat nem valósult meg, és az
sem financiális okokból. 

Nem sikerült érdemben elemezni a kultúra támogatására fordított összegek hatékonyságát. Egy 
példát említve a szakterület sajátossága, az egyre jobban terjedõ gigantománia. Szakmai, mûvészi
értékkel nem igazolható (és a fotómûvészettõl idegen) divathullám a rendkívül nagy méretû képek
készítése, és az ezekre tervezett kiállítás. Ezek költségvetése igen magas, ugyanakkor a képek kis
száma miatt a kiállítások öt kép – öt perc jellegûek. Értelemszerûen a látogatottság sok esetben kis
mértékû. 

2. Stratégiai kérdések
2.1. Feltétlen figyelembe vettük a Bizottság 2004-re megfogalmazott döntéseit. Azokat

életszerûnek és túlnyomó többségben kuratóriumunk törekvéseivel egybeesõnek éreztük. Sajnálatos
módon nem minden célkitûzésükben tudtunk oly mértékben közremûködni, ahogy azt szerettük
volna. Egy szakmai kollégium jellegébõl adódóan nem „gyorsreagálású hadtest”, temporális és
monetáris korlátai vannak. Meghatározott feladatai jelentõs energiákat kötnek le. Olykor külsõ –
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objektív tényezõk – hónapokra tudnak munkát adni. Az elégedetlenségünk oka magunkkal szemben,
hogy talán a szakma, a mûvészeti ág szempontjából jelentõs lehetõségeket mulasztottunk el, illetve
ilyenekbõl maradtunk ki. A kártékony „külsõ tényezõk”, ilyen jellegû felelõsségüket fel sem tudják
mérni. 

2.2. Az NKA-n belül, a Bizottság, és a szakmai kollégium viszonyát példásnak érzem.
A Bizottság részérõl minden esetben segítõkészséget, és munkánk támogatását tapasztaltuk, azt a
rövid, de kellemetlen idõszakot kivéve, amikor alkalmatlan is tölthetett be tisztséget, nyilvánvalóan
tévedésbõl. Nem véletlenül válaszolok az elsõ kérdésre második sorban. A fotómûvészeti kollégium
nem keresett az NKA elnökén és igazgatóján kívül máshol megoldást, esetleges gondjaira. Legyen
szabad egy példát említenem, a Fotómûvészeti Kollégium a 2004-es évben a miniszteri keretbõl
370 ezer forint támogatást kapott. 

2.3. A fotómûvészeti közéletben az NKA megítélése rendkívül pozitív. Ez elsõsorban
dr. Harsányi László elnöknek köszönhetõ, aki megértette gondjainkat, és hivatalba lépésekor a
Fotómûvészeti Kollégium mesterségesen, irreálisan alacsonyan tartott keretét felemelte. Valami
téves információ, vagy nézet alapján ezt a mûvészeti területet rosszul ítélték meg. A szociális
érzékenység, a fotómûvészet egyik évszázadosan jelentõs vonulata, elsõsorban nem az éppen regnáló
országvezetés kritikája, bár kismértékben az is, hanem a társadalom elé tartott tükör, a lelkiismeret és
a felelõsség szava. 

Valószínûleg a pályázatok pártatlan megítélése, és az NKA által támogatott mûvek, mûvészeti
események társadalmilag kedvezõ megítélése lehet oka a növekvõ népszerûségének. Ez tükrözõdik a
mûvészeti események nagy látogatottságában, és mérhetõ számszerûen a pályázók számának
dinamikus emelkedésében. NKA támogatottnak lenni a fotómûvészet világában pozitív
megmérettetést, rangot jelent. 

Az NKA az elõzõeknél jelentõsebb megjelenése mûködésének megismertetése kétségtelen.
Úgy gondolom, a szakmai kollégiumok által támogatott lapok vezetõivel, fõszerkesztõivel szoros
kapcsolatot kellene kialakítani. A mûvészetek történetében nem idegen a gondolat, hogy a
donátornak is lehetnek elvárásai. Határozottan állítom, hogy nem hoz erkölcsileg hátrányos helyzetbe 
egy fõszerkesztõt, és egy lapot sem, ha az NKA által támogatott mûvészeket, mûveket, eseményeket
hangsúlyosabban kezeli. Számtalan mûvészeti eseményrõl adnak hírt, elemzést, mûkritikát, ne
áltassuk magunkat, nem a legfontosabbakról. Segítséget jelent, és színvonal-növekedést, ha a
különbözõ szakmai kollégiumok által támogatásra alkalmasnak ítélt munkák megjelennek. Azok már
részben átestek sok esetben a tervezés, kivitelezés elõtt egy megmérettetésen, sok hasonló közül
emelkedtek ki. Publikálásuk akár esetleges kritikájuk fontos, vitákra, nézetkülönbségek tisztázására
ad lehetõséget. 

3. Mûködési kérdések
3.1 Minden évértékelésben leírtam, most meg kell ismételnem, hogy az NKA munkatársai

méltatlan körülmények között dolgoznak. Ha végig mennék az EU-s normáktól elmaradó régi
munkahelyi elõírások szerint, az egy fõre esõ légtér, munkahelyi megvilágítás, szociális kiszolgáló
helyiségek, téli felsõruha-tárolás, öltözõ stb. nagyon komoly gondok támadnának. A szakmai
kollégiumokra ez kisebb mértékben hat ki, de ha az elõzõekben feltett kérdések szerint a jövõben
mûködni kell, akkor azokra nézve is tarthatatlan. Minden elismerést és tiszteletet megérdemelnek az
NKA munkatársai, hogy fennakadás nélkül mûködtetni tudják hivatalukat. 

3.2. A pályázók egy része, a fotómûvészeti kollégiumhoz tartozó területeken téves
önértékelésbõl nem a megfelelõ helyen jelentkezik. Sok esetben konkrét oka nem lehet az
elutasításnak, de a fontossági sorrendek és a rendkívül nagy színvonalkülönbség miatt, alig, vagy
adatszerûen kisebb százalékban támogathatók. 
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Az NKA munkatársai, területünkön Angyalosyné Makkai Nóra rendkívül nagy segítséget
nyújtanak a pályázóknak, szinte személyes kudarcként élnek meg egy-egy érvénytelen pályázatot.
A mûvészek nem az adminisztrációs készségükrõl és rendszeretetükrõl híresek – nem is ezért
szeretjük õket –, ezzel szemben türelmetlen, nehezen kezelhetõ „egyéniségek”. Tartok attól, hogy az
NKA vezetése által joggal szorgalmazott elektronikus adathordozók elkerülhetetlen bevezetése a
pályázatok benyújtását, illetve azok áttekintését, hiánypótlásra való felkérését megnehezíti.
A kurátorok számára a pályázatokat csak garantáltan zárt elektronikus rendszerben szabad átadni.
A pályamunkákhoz szerzõi jogok tartoznak, egy könyv szinopszisa például a legszigorúbb védelmet
követeli meg. 

3.3. Az Igazgatóság és a Fotókollégium kapcsolatáról röviden: minden segítséget idõben
megkaptunk. Pályázati kiírásainkat jogi és pénzügyi tekintetben közzétételük elõtt átnézték, így ezek
utólagos módosítására soha nem volt szükség. 

Kiemelkedõ az elnök és az igazgató segítsége, négy évvel ezelõtt elképzelhetetlen volt
számomra, hogy valaha a folyóiratok és év eleji események utófinanszírozása megszüntethetõ lesz.
Ennek jelentõségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Errõl máshol már kimerítõen írtam. 

A pályázatok bírálatához a Fotómûvészeti Kollégium titkára évekre visszamenõ
döntés-elõkészítõ listákat készített. Ezek igen nagy segítséget jelentettek minden kurátor számára,
lelkiismereti és szakmai okokból is. 

3.4. A 2004-es év ben Bar na Már ton le vél ben vé le mé nyün ket kér te a pá lyá za ti adat la pok ban
lévõ ada tok ról, hogy azok kö zül mit tar tunk fe les le ges nek, el hagy ha tó nak. E kér dés rõl ott ki fej tet tem
né ze te i met. Most azt is mé tel ném meg, hogy az ügyes ke dõk ki szû ré sét –egy sze mély több, akár öt-hat
cí men pá lyá zott, konk rét tény! – se gí tõ kér dé se ket nem sza bad az egy sze rû sí tés ked vé ért fel ál doz ni.
A je len le gi pá lyá za ti adat lap se gít sé gé vel erre le he tõ ség volt. Jog sza bá lyi elõ írás az adó ha tó ság gal
össze füg gõ kér dés cso port. En nek leg alább az egy sze rû sí té se kí vá na tos len ne. Az ÁFA-kö te le zett ség
el tör lé se az ál mok kategóriája? 

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest a pályázatok száma erõteljesen növekedett. A megnövekedett szám 

és a pályázati területek esetleges szélesítése azonos anyagi forrás mellett a hatásfok egyértelmû
csökkenését jelenti. Sok terület maradt lefedetlenül, például, a határon túli pályázatok támogatásához, 
más kormányzati, állami szervezetek segítségét kell nyomatékosan kérni. Való igaz, hogy szinte
azonos sablonra készült pályázatok tucatjai kívánják megörökíteni, megvédeni Erdély pusztuló
mûvészeti emlékeit, de kétségtelen, hogyha sokan akarják ugyanazt, annak kell, hogy igazságtartalma 
legyen. A határon túli mûvészek egy része nagyon rossz anyagi lehetõségek között él. Segítségre
nagy szükségük lenne, talán egy, a meglévõ kollégiumi kereteken felüli céltámogatás lehetne e
megoldás. Ahogy a hátránnyal élõk esetében az esélyegyenlõségi miniszter és az érintett tárcák
bevonása látszik szükségesnek. A Bizottság elsõdleges támogatási céljaival egyet kell érteni. Így a
kistérségi, kultúrától elzárt, távol esõ területek kiemelése. Arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a 
társmûvészetek közös mûködése a hatékonyságot megsokszorozhatja. Egy tájjellegû színház
eseményt (kb. két óra) megelõzhet, vagy követhet egy színház, vagy táncfotó-kiállítás. A mûvészet és 
a mûvészek jelenlétét hetekre élõvé teszi, nincsenek idõbeli és nézõtérbeli korlátok. Nagyon kevés
szervezési, elõkészítési munka meghatványozhatja a hatásfokot. 

4.2. Az NKA ellenõrzési rendszerérõl személyes tapasztalatok alapján a legjobbakat írhatom.
Czeibert Lajos ellenõrzési osztályvezetõ a Fotómûvészeti Kollégium teljes évi mûködését
átvizsgálta. Errõl példás pontosságú jelentést készített, amit minden részletében hitelesnek fogadok
el. (A kollégium egy esetben hibás döntést hozott, a kollégiumi elnök felelõssége.) Arra azonban
szeretném a figyelmet felhívni, hogy a számszerû adatok, statisztikai számok a megfelelõ mûvészeti
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és tárgyismeret birtokában más-más értékelést kaphatnak. Egy kívülálló számokat, százalékokat lát,
egy jó kurátor mûveket, mûvészeket, emberi sorsokat. 

4.3. A Fotómûvészeti Kollégium feladata a pályázatok bírálatánál az értékteremtés. Ez a
döntési folyamatban, illetve azon keresztül fejtheti ki hatását. Ezen a területen a 2004-es év minden
tétovázó számára bizonyította, hogy erõteljesebb szelekcióra, és egyértelmû pályázati kiírásra van
szükség. A társmûvészetek, tánc-, zene-, képzõ-, iparmûvészet sok ezer éves múltja, szemben a
fotómûvészet százhatvan éves történetével, összehasonlíthatatlanul kevesebb kérdést hagyott
megválaszolatlanul. Az az igazság azonban, hogy álkérdéseket felvetni minden idõben lehet, csak
sanda szándék kell hozzá.

Chochol Károly s. k.,
a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke 
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NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Csasztvan András
Titkár: Bolega Gáborné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 262 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +1 115 869

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 11 –18 100 000

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +18 451 519

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 263 467 388

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 833

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 452 207 547 388

9             cím zett 1 50 000 000

10             egye di 6 5 920 000

11 ÖSSZESEN: 459 263 467 388

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 12 20 700 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 67 39 279 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

67 39 279 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 526 302 746 388

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 24 33 800 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai Koll.
ke ret bõl

1 2 000 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 25 35 800 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 484 281 167 388
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A népmûvészeti szakmát továbbra is néhány kiemelt országos rendezvény határozza meg,

indukálja a többi kiemelt programot. 
– Táncháztalálkozó: Budapest, S.A.P. csarnok
– Mesterségek ünnepe: Budapest, Budai Vár
– Néptáncantológiák: Budapest, Erkel Színház
A Közmûvelõdési Szakmai Kollégiummal közös pályázatot hirdettünk az EU-csatlakozás

jegyében. Támogatott programok sokasága valósult meg.
1.2. Figyelembe vettünk országos prioritásokat.
A népmûvészeti fesztiválokon, továbbképzéseken belül kiemelt szakmai programnak

számítottak az amatõr mûvészeti tevékenységet összefogó, kiemelt országos rendezvények, vagy
komplex, a népmûvészet minden ágát megmozgató több napos események.

– Pécs: World Folkloriada + 10 helyszín
– Jászberény: Csángó Fesztivál
– Százhalombatta: C.I.O.F.F. Nemzetközi Fesztivál
– Békéscsaba: Országos Textilkonferencia
– Budapest: Néptáncoktatók háromnapos országos továbbképzése
1.3. Nem
1.4. Továbbra is óriási igény jelentkezne a programokat lebonyolító szervezetek mûködési

finanszírozására. Az N.C.A. program csak részben oldotta meg a problémákat.
1.5. A népmûvészeti mozgalom egy tradicionális alapokon nyugvó rendszer. Az ágazatot

mûködtetõ, serkentõ, kiemelt szakmai programok több évtizedesek. Nem érzékeljük a szakmai húzó
programok jelentõs mértékû értékrend váltása iránti igényt.

Egy nagyon lényeges területen viszont áttörést kell gerjesztenünk. Ez a PR-tevékenység. Egyik 
kitörési pont a turisztikai vonzerõvel rendelkezõ fesztiválok, „népünnepélyek”, valamint a mûvészeti
nevelés további színvonalemelése a gyermekeknél. A tárgyalkotó népmûvészet funkcionális
szerepének növelése a XXI. századi lakáskultúra egyedi arculatának kialakításában. 2004-ben több
rendezvény támogatottá vált: Gyula – Pálinka Fesztivál, Hollókõ – Falunap

2. Stratégiai kérdések
2.1. Az, hogy az NKA általános középtávú stratégiája kialakítható-e a szerteágazó szakmai

kollégiumok esetlegesen eltérõ szakági véleményének összegzésébõl, azt nem tudom megítélni.
A népmûvészet területén más uniós tagállamok (pl.: franciák, írek…) mintájára mindinkább

integrálni kell szakmánkat a mindennapi életbe.
2.2. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert kuratóriumi tagunk, Bíró Ágnes a NKÖM

Közmûvelõdési Fõosztály osztályvezetõ-helyettese. Napi rálátásunk van a szaktárcához tartozó
népmûvészettel foglalkozó nemzeti intézményeink munkájára, valamint a közmûvelõdési terület
népmûvészeti közösségeinek tendenciáira.

A Bizottság és a szakmai kollégium kapcsolatában pedig Kázmér Judit személye jelentette a
garanciát, ötleteivel, speciális szakmai tudásával segítette a szakterület érvényesülését.

2.3. Sajnos napjainkra beszûkültek a kulturális terület pályázati lehetõségei. Az NKA-nál
megszaporodott a pályázók köre. A pályázók jól informáltak. Több csatornán kísérhetik figyelemmel
az NKA pályázatait.

3. Mûködési kérdések
3.1. Sajnos még jelenleg is számos tartalmilag nagyon jó pályázat kerül be a pályázó

figyelmetlenségébõl hiányos mellékletekkel, ezzel óriási gondot okozva a adminisztrációnál, és a
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bírálati elõkészítõ szakaszban. Korainak érzem a számítógépes rendszer bevezetését. Saját dolgainkat 
nézve jó, napra kész a belsõ kommunikáció. A titkárság dolgozói viszont késve kapnak meg fontos
információkat.

3.2. Sok esetben a pályázók véletlenül, vagy tudatosan eltérnek a kiírásban megjelölt
támogatható céloktól, majd értetlenül szemlélik a döntés végeredményét.

Az évközbeni elvonások gondot okoztak az év végi pályázatoknál. 
3.3. Megfelelõnek tartom. A pályázati kiírások gyorsan és szakszerûen, elõzetes, részletes

egyeztetés után kerülnek megjelentetésre. A nyertes pályázók kifizetésének késlekedését nem az
Igazgatóság okozta.

3.4. A rendezvények étkezésének és szállásköltségeinek finanszírozása visszatérõen kérdéses
volt. 2004-ben ez az igény is beépült a pályázati rendszerbe. Tudnunk kell, hogy a Gazdasági
Minisztérium, az FVM, valamint az uniós pályázatokhoz képest a lehetõ legegyszerûbb az NKA
pályázati adatlapja, bírálati struktúrája. Nem érzékelek megváltoztatásra váró jogszabályi, formai
elemeket. 

A bírálati adatlap egyszerûsítése csökkentette a papírmunkát.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Egyik területen sem tapasztaltunk tartalmi összetételében változást. 
Természetesen a kiadványok témakörben erõteljesen jelen vannak az elektronikus feldolgozás

lehetõségei.
4.2. Nincs
4.3. A szétosztható pénzkeret várható 2005-ös szûkössége miatt a pályázati témák további

csökkentése elkerülhetetlen. 

Csasztvan András s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI n NKA HÍRLEVÉL 1095



KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Bagáriné Viszket Katalin
Titkár: Kiss Sándorné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 460 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +2 796 913

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –47 003 450

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 415 793 463

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 2030

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 807 381 842 463

9             cím zett 0 0

10             egye di 25 33 951 000

11 ÖSSZESEN: 832 415 793 463

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 19 34 500 000

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 157 69 000 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás össze -
sen

157 69 000 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 989 484 793 463

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 143 366 625 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Id. Szak -
mai Koll. ke ret bõl

299 74 106 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [53] Ama tõr Együt te sek Uta zá sa Id. Szak mai 
Koll. ke ret bõl

63 29 660 000

18/4 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke ret bõl 5 24 928 000

18/5 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak -
mai Koll. ke ret bõl

65 30 020 000

18/6 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai Koll.
ke ret bõl

48 118 700 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 623 644 039 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 1455 1 059 832 463
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai tartalmi kérdések 
– A Közmûvelõdési Kollégium 2004. évi pályázati kiírásainál a – Bizottság határozataival

összhangban – a regionális gondolkodás elõtérbe helyezését, a kistérségi identitást erõsítõ,
hagyományéltetõ és együttmûködést fejlesztõ közmûvelõdési formák, alkalmak, módszerek
megismertetését tûzte ki célul. Elõtérbe helyezte az ifjúsági korosztály közremûködésével
megvalósuló ünnepi alkalmak, érték- és élményközpontú ünnepi események, fesztiválok
megvalósítását, a folyamatosan mûködõ mûvelõdési közösségek szakmai tevékenységét.

– Kiemelten támogatta a közmûvelõdési szempontból hátrányos települések magas színvonalú
mûvészeti programokkal való ellátását.

– Sikertelenül végzõdött a közmûvelõdési rendezvénynaptár kiadására vonatkozó pályázati
felhívás. A kollégium egységes szerkezetû éves rendezvénynaptár létrehozását pályáztatta a
támogatott programok hagyományos és elektronikus formában történõ bemutatására. A pályázatra
beérkezett ajánlatok nem feleltek meg a kollégium elképzeléseinek, a szoros határidõ, valamint a
nagyrendezvények, fesztiválok témájú pályázatok meghatározott karakter számú, rövid, tömör
összefoglalójának hiánya is hozzájárult a kollégium negatív döntéséhez.

– A Közmûvelõdési Kollégium által kiírt pályázatok – országos, regionális rendezvények,
fesztiválok, amatõr értékelõ-minõsítõ versenyek, mûvészeti alkotótáborok, közmûvelõdési szakmai
továbbképzések, mûvelõdési közösségek szakmai tevékenysége, eszközfejlesztés, megyei tájoltató
programok, nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel támogatása, kistérségi
együttmûködési formák gazdagítása, cirkuszmûvészet, közmûvelõdési kiadványok támogatása – a
szakterület egy-egy fontos szegmensére vonatkoztak. A kollégium következetes volt a már bevált
folyamatok generálásában, segítésében. Pl.: mûkedvelõ mûvészeti versenyek. A tervezhetõség
szempontjából fontos, hogy a nagyrendezvények pályázatainál, az egy év múlva megvalósuló
projektek támogatási összegeirõl tudott dönteni.

– A kollégium jövõbeni támogatásainál az együttmûködésen alapuló kezdeményezéseket, a
gyermek- és ifjúsági közösségek értékes programokkal való ellátását, a kistérségi identitást erõsítõ
kulturális hagyományok, folyamatok támogatását, a társaslét új értékeinek, a mûvelõdés, az alkotás, a 
képességfejlesztés, a tájékozódás különbözõ formáinak megismertetését javasolja kiemelten
támogatni.

2. Stratégiai kérdések
– A Közmûvelõdési Kollégium a Bizottság által megfogalmazott, fontosnak ítélt kérdésekre

helyezte a hangsúlyt. 
– A Közmûvelõdési Kollégium tartalmas kapcsolatot épített ki a NKÖM Közmûvelõdési

Fõosztályával. Az NKA elnöke és igazgatója a kollégiumi ülések rendszeres résztvevõi. Hasznos
tanácsaikkal, elképzeléseikkel, információikkal segítik a kollégium tagjainak tevékenységét. 

– Az NKA korábbinál erõteljesebb kommunikációja 2004-ben kevésbé volt érzékelhetõ.
A kollégium által kért sajtótájékoztató érdeklõdés hiányában elmaradt. Szöveges sajtóinformáció
készült, megjelenésrõl való visszajelzés nem érkezett.

3. Mûködési kérdések
– A kollégium munkáját a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának valamennyi

munkatársa készségesen segítette. A Közmûvelõdési Kollégium titkára, Kiss Sándorné szakmai
elhivatottsága, lelkiismeretessége, segítõkészsége példaértékû. A 2030 db elbírált pályázat
feldolgozása, nyilvántartása, elszámoltatása és adminisztrációs teendõi jelentõs munkaterhet
jelentenek az Igazgatóság munkatársai számára.
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– A pályázókhoz az informatikai feldolgozás problémái miatt késve érkeztek a szerzõdések. Ez 
nehezítette a tervezhetõséget és a rendezvények pénzügyi lebonyolítását.

– A kollégium által leadott pályázati felhívások és a honlapon történõ megjelentetés közt
hosszú idõ telt el.

– Az Igazgatóság részérõl racionalizálás tapasztalható a felesleges információhalmaz
csökkentésére.

4. Pályázati tapasztalatok
– A kollégium 10 témában írt ki 2004. évben közmûvelõdési pályázatot. A beérkezett

pályázatok száma kis mértékben tovább emelkedett. A beadott pályázatok 48,7%-a részesült
kollégiumi támogatásban. A pályázók által igényelt összegek 39%-át tudta biztosítani a kollégium. A
beérkezett pályázatok 68%-a közmûvelõdési intézményektõl, 31%-a nonprofit szervezettõl érkezett.
A pályázatok szakmai színvonalában részben pozitív változás tapasztalható, ez elsõsorban a
közmûvelõdési intézmények esetében érzékelhetõ. A pályázatok 13%-a nem felelt meg a pályázati
kiírásnak, 35,3%-a pedig – elsõsorban szakmai kifogások miatt – elutasításra került. Az egy
támogatott pályázatra esõ összeg még 2004-ben is alacsonynak mondható. A fajlagos támogatás
összege: 500 ezer Ft volt. A beérkezett pályázatok 93,7%-a, a támogatott pályázatok 95,8-a érkezett
belföldrõl. A támogatott pályázatok 12,5% volt fõvárosi, melyek a megítélt támogatás 27,05%-át
nyerték el.

– A kollégium tagjai 2004-ban is részt vettek utólagos ellenõrzéseken. A pályázati
elszámolásokkal egy idõben beérkezõ szakmai beszámolók a kollégium tagjai által elfogadásra
kerültek. A kollégium nagyobb fokú szakmai tájékozódást, helyszíni ellenõrzést tart szükségesnek,
hogy a kollégium átfogó képet kapjon a támogatási célkitûzések teljesülésérõl.

A Közmûvelõdési Kollégium valamennyi tagja nevében megköszönöm a Nemzeti Kulturális
Alapprogram elnökének, Bizottságának, igazgatójának, Igazgatóságának a korrekt, eredményes
együttmûködést, az Igazgatóság valamennyi dolgozója munkáját, segítõkészségét.

Bagáriné Viszket Katalin s. k.,
a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

elnöke
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Ramháb Mária
Titkár: Bolega Gáborné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 340 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +30 884 182

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +66 335 497

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 437 219 679

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 814

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 606 434 980 046

9             cím zett 0 0

10             egye di 4 2 200 000

11 ÖSSZESEN: 610 437 180 046

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 26 177 733 560

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la -
lás

1 3 500 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

1 3 500 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 611 440 680 046

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 39 633

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 15 11 700 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [75] Köz kul tú ra In for ma ti ka Id. Szak mai
Koll. ke ret bõl

19 99 257 338

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 34 110 957 338

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 644 548 137 384
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tatalmi kérdések
1.1. A Könyv tá ri Kol lé gi um pá lyá za ti ki írá sá ban a Bi zott ság mind két aján lá sát fi gye -

lembe vette.
A 2004. év kiemelkedõ eseményét, hazánk 2004. évi május 1-jei csatlakozását az Európai

Unióhoz egész rendezvénysorozat keretében ünnepelte a szakma az NKA támogatásával. 
Nyitó rendezvényként 2004. április 26-án Kultúra és tudás az Európai Unióban címmel

országos konferenciára került sor Kecskeméten. A magyar kultúra adottságairól és lehetõségeirõl
dr. Harsányi László, az NKA Bizottságának elnöke tartott elõadást a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Magyar Tudományos Akadémia képviselõje és a Magyar  EU Bõvítési Üzleti
Tanács elnöke mellett.

A megyei könyvtárak az egész megyére kiterjedõ programsorozatot állítottak össze.
A megyeszékhelyek könyvtárai az Európai Unió egy-egy tagállamának szentelték az április 30-i
napot, bemutatva a tagországok kultúráját, eredményeit. Több helyen az adott ország képviselõi,
mûvészei, közéleti emberei is megjelentek. Széles körben bekapcsolódott a lakosság is a
legfiatalabbaktól a legidõsebbekig. Sok könyvtárban éjfélkor együtt koccintottak a könyvtárosok és
az olvasók üdvözölve a csatlakozást. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a programokról egységes tájékoztatót, illetve
propagandaanyagot készített, amelyet az ország minden pontjára eljuttatott. 

Kiemelkedõen sikeres volt az EU csatlakozási program a könyvtárakban, errõl sokféle pozitív
visszajelzést kaptunk. Ezt a tartalmas és propagandájában is színvonalas programot az NKA pályázati 
támogatása nélkül nem lehetett volna megszervezni, lebonyolítani. 

A kutatási prioritást is figyelembe vette a kollégium. Meghívásos pályázatot írt ki  az
Informatikai és Könyvtári Szövetség részére, amely szervezet bevonja a kutatásba azokat a
nagykönyvtárakat, amelyeknek gépesítettsége lehetõvé teszi az egységes könyvtári adatelemzést.
Elsõ lépésként szeretnénk mélyebbre hatoló információkat megtudni és elemezni azokból a
statisztikai adatokból, amelyeket  a könyvtárak szolgáltatásairól gyûjtünk. A munka folyamatban
van, 2005. évben zárul. 

1.2. Kiemelten támogatta a kollégium – a prioritások mellett – az alábbi témákat:
– a könyvtári szolgáltatások korszerûsítését, 
– a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának javítását. 
A cigány gyermek és felnõtt lakosság számára szervezett olvasásnépszerûsítõ vagy

közhasznú információk igénybevételét növelõ programokat a kollégium új területként támogatta,
illetve a kistérségi körzetközpont könyvtárainak adott támogatást olyan programsorozat
megszervezésére, amely segítséget nyújt a lakosság egyes célcsoportjainak (pl.: vállalkozók,
pedagógusok, ifjúság) az európai uniós tagság lehetõségeinek megismerésére.

A kollégium kiemelt fontosságúnak tartotta a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok
együttmûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított
pályázatokat elõnyben részesítette. 

1.3. Nem volt olyan pályázati kiírásunk, amely eredménytelen lett volna. összesen 814
pályázat érkezett be az elsõ és második félévben közel 50–50%-ban megosztva. A beérkezett
pályázatok közül 611-et, azaz 75%-át támogatta a kollégium, a kért támogatás 87,6%-át biztosítva,
ami mindenképpen visszaigazolja az átgondolt kiírást.

1.4. Pályázataink kiírásánál figyelembe vettük a NKÖM Könyvtári Fõosztályának stratégiai
szempontjait, amely kiemelte az EU-s csatlakozási lehetõségeket, a kistelepülés könyvtári ellátásának 
korszerûsítését.
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60 millió Ft támogatást fordítottunk a kistelepülések könyvállományának frissítésére, amely
már a kistelepülési ellátás korszerûsítését figyelembe véve a könyvtári szolgáltatást nyújtó
nagykönyvtárak szakmai közremûködésével történt a minisztériumi koncepciónak megfelelõen. 

Nem tudunk általában reagálni a könyvtárak gépesítési igényeire, ami minden szinten
probléma. Viszont éppen ebben az évben sikerült a megyei könyvtárak közül 8-at integrált rendszer
megvásárlásában segítenie az NKA-nak. 

1.5. A Könyvtári Kollégium a hagyományoknak megfelelõen a kiírás elkészítése elõtt
összegyûjti a szakma javaslatait, így széles körû együttmûködésre építi témáit. Jelentõs
hangsúlyváltásra nem mutatkozott igény. Sikerült meglátásunk szerint elfogadtatni a szakmával,
hogy az alapvetõ témák egymást követõ években meghirdetésre kerülnek és azok egy része
könyvtártípusonként csoportosítva kerül kiírásra a keret figyelembevételével. Ösztönzésünkre
megkezdõdött a könyvtárak együttmûködése egy-egy pályázati alpontnál. A kollégium is él olyan
pályázatok kiírásával, ahol a nagyobb könyvtárak feladatává teszi, hogy  a pályázat a kisebb
könyvtárakra is terjedjen ki szolgáltatásban, program-összeállításban, képzésben stb. Ez a törekvés
egyre jobb eredményt mutat. 

2. Stratégiai kérdések
2.1. A Könyvtári Kollégium döntéseiben, úgy vélem, felismerhetõk a Bizottság korábban

megfogalmazott hangsúlyai. A pályázatok egy részét kifejezetten a nagyobb, átfogóbb projektjellegû
kiírások, döntések jellemzik. Ugyanakkor meg kell õriznünk azokat a helyi támogatásokat is kisebb
mértékben, amelyek az egyes könyvtárak fejlõdéséhez nyújtanak segítséget, ehhez azonban minden
esetben 50%-os önrészt írunk elõ. 

A támogatott pályázatok 81%-a vidéki, de a budapesti székhelyû pályázatok egy része is érinti
a vidéki embereket, így ez a prioritás mindenképpen messzemenõkig érvényesül a kollégiumnál.
A megyék között is szinte teljes a kiegyensúlyozottság,  a pályázatok számát tekintve elmondhatjuk,
hogy az ország egésze lefedett. 

Fontosnak tartjuk: 
Minden évben igyekszik a szakmai innovációt, szakmai erõforrás fejlesztését támogatni, a

szakmai kiadványok megírását, kiadását elõsegíteni. Fontos, hogy az állandó témák mellett legyenek
évente új lehetõségek. 

Lényegesnek tartjuk, hogy a kiírások közelítsenek az Európai Unió projektgyakorlatához,
amely összefogásra, saját ötlet megvalósítására, valós program benyújtására épül. 

2.2. A Könyv tá ri Kol lé gi um nak kez det tõl fog va és vál to zat la nul ki egyen sú lyo zott, szo ros
szak mai kap cso la ta van a NKÖM-mel, kü lö nö sen a Könyv tá ri Fõ osz tállyal. Ez el en ged he tet len ah -
hoz, hogy az NKA va ló ban azo kat a fel ada to kat tá mo gas sa, amit a szakma stratégiai kérdéseknek tart.

A Bizottsággal is szorosabb lett a kapcsolat, minden ülésünkön volt lehetõségünk a bizottsági
megbízottunkkal, Békés Pállal konzultálni. A kollégium vezetõje minden olyan ülésen is megjelent,
amikor közös ülés volt a  Bizottsággal, így  más tagjaival is volt lehetõsége a  lazább
kapcsolattartásra, beszélgetésre. Természetesen ezek az alkalmak nem elégségesek ahhoz, hogy
szorosabb kapcsolatról lehessen beszélni. 

2.3. Va la mi vál to zás ér zé kel he tõ a szé le sebb körû kom mu ni ká ci ó ban, de ez még messze nem
elég sé ges. Ja ví ta ni kel le ne a szé le sebb tö me ge ket is meg érin tõ tá jé koz ta tást, de erre va la mi lyen for -
mát ki kel le ne ta lál ni. Ami el jut a saj tó út ján az em be rek hez, az a múlt év ben in kább sú lyos té ve dé se -
ken (pl.: ku rá to rok le vál tá sa stb.), szán dé kos fél re ve ze té se ken alapult, bár szerintem ez sem váltott ki
nagy érdeklõdést.

Munkánkról szakmai fórumainkon, személyes beszélgetések közben rendszeresen nyújtunk
tájékoztatást. 

A honlap megújítása, informatívabbá, érdekesebbé tétele elengedhetetlenül fontos lenne. 
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A szakma továbbra is teljes mértékben tudatában van annak, hogy az NKA szinte az egyetlen
elérhetõ forrás számára ahhoz, hogy szolgáltatásait, annak körülményeit javítani tudja. 

3. Mûködési kérdések
3.1. Javult valamennyit a helyzet azáltal, hogy a pályázati adatlap az esetek többségében

letölthetõvé vált a honlapról. 
Sajnos még mindig hosszú az átfutási idõ a pályázat benyújtása és a szerzõdéskötés között.

Nem világos továbbra sem sokaknak, hogy az általános pályázati gyakorlattól eltérõen az NKA-nál
miért beérkezési és miért nem beadási határidõ van, ami sokkal biztosabban követhetõ, fõleg a mai
postai viszonyok között.

3.2. Különösebb problémával nem találkoztak a pályázók.
3.3. Az Igazgatóság munkatársaival, úgy vélem, kölcsönösen segítõkész, hatékony,  jó

munkakapcsolatot sikerült kialakítani évek óta. 
Mivel második ciklus végén vagyok elnöke a kollégiumnak, így igazán volt idõm az

Igazgatóság tagjainak többségét személyesen megismerni. Úgy gondolom, nemcsak a kollégium
titkárával, hanem sokakkal vagyok jó szakmai és emberi kapcsolatban, ami elengedhetetlenül fontos
ehhez a munkához.  

A rendszeres e-mail és telefonkapcsolaton túl személyesen is gyakran megfordulok a
székházban, szinte állandóan elérhetõ vagyok.   

Elõ nyös len ne, ha a pá lyá zók ról ren del ke zés re áll ná nak a ko ráb bi ada tok, ami most a dön tés -
elõ ké szí tõ rend szer ben, úgy tu dom, meg va ló sul. Jó se gít sé get nyúj ta nak azok az ada tok, ame lyek az
elem zõ mun ká hoz fon to sak, ezek tartalma egyre bõvül. 

3.4. A pályázók értetlenül fogadják és teljesen bürokratikusnak tartják a sokféle igazolást,
amikor döntõ többségük nem is halmozhat fel tartozásokat a központi ügyintézések miatt (tb, adó,
stb.). Ezt minden évben kérik, hogy legyen valami megoldás erre, mert a hatóságok is nagyon
nehezen teljesítik ezt a sok formális és költséges kérést. Tudjuk, hogy jogszabályon alapul, de
változtatni kellene. Elõrelépés, hogy legalább a könyvtárak egy részének nem kell alapító okiratot
csatolni, ha már egyszer beküldte azt. 

Változatlanul túlszabályozott a pályázatok költségnemekre vonatkozó kiírása. Sokszor
képtelenség és felesleges minden olyan tételt kiírni, ami még szorosan hozzátartozhat a tartalmi
megvalósításhoz. Túlzottan mechanikus a költségnemek megítélése így,  ha valami kimarad a
felsorolásból, akkor azt akkor sem számolhatja el a pályázó, ha teljesen indokoltan hozzátartozik a
pályázat megvalósításához.  Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a tartalmi elemeknek, ahhoz,
hogy több önálló „témakitalálásra” kerülhessen sor. Ha ez nem változik, még nehezebb lesz az EU-s
pályázatok követelményét megtanulni, gyakorolni. 

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A Könyvtári Kollégium gyakorlata az, hogy már a kiírásnál  igyekszik minél pontosabban

megbecsülni – a forrásokat ismerve –, hogy mennyi pályázat érkezhet be az adott témára.
Kiegyensúlyozottság, tervezhetõség jellemzi éppen ezért a pályáztatást. Sokat javultak a pályázatok
tartalmilag, szakmailag, a költségvetések többsége reális. 

Sok azonban még mindig a formai hiba, dokumentációs hiányosság (alapító okirat, aláírási
címpéldány). A szakmában az elmúlt években több alkalommal napirendre tûztük a pályázatírás
kérdéseit, továbbképzéseket szerveztünk, igyekszünk elkerülni az elaprózott pályázatokat, ami
szintén javítja a helyzetet. A stratégiai területeket folyamatosan gondozzuk, a könyvtártípusok
mindegyikére váltakozva sor kerül, ha a téma indokolja a megkötést.

4.2. A pályázatok elszámolásának szakmai ellenõrzését a kollégium végzi, ez részben
tájékoztatást ad  a megvalósításról. Gyakran fordul elõ, hogy a kollégium elnökét meghívják

1102 NKA HÍRLEVÉL n A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI



jelentõsebb eseményekre, így néha személyesen is sikerül tájékozódni.  A helyszíni vizsgálatokról
kevés információnk van, de azok száma sem sok.

4.3. A Könyvtári Kollégium preferálja azokat a megoldásokat, amikor minden évben egy-egy
fontosabb terület kiemeltebb támogatásban részesedik. Ez stratégiailag is nagyon fontos, mivel ezek
nélkül csak az éves keretre támaszkodva nehéz lenne átfogó programot megvalósítani.
(l. állománybõvítés, Nagy Könyv projekt stb.) 

A kollégium igyekszik a szakma egészét képviselni és differenciáltan támogatni.
Természetesen a legtöbb pályázat a vidéki közkönyvtárakat érinti, de azok száma a legnagyobb a
szakmában. Vannak pályázati altémák, amelyekre megkötés nélkül minden hazai könyvtár pályázhat, 
van, ami könyvtártípushoz kötött. 

Köszönjük a munkánkhoz nyújtott emberi, szakmai és pénzügyi támogatást, amelyre a jövõben 
is számítunk. 

Ramháb Mária s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium

elnöke
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Érszegi Géza
Titkár: Pusztai Mária

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 320 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +7 198 422

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –17 144 501

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 310 053 921

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 436

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 366 297 563 181

9             cím zett 0 0

10             egye di 5 2 601 740

11 ÖSSZESEN: 371 300 164 921

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 148 158 733 570

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la -
lás 

0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 371 300 164 921

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 9 889 000

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 2 3 000 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak -
mai Koll. ke ret bõl

1 350 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 3 3 350 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 374 303 514 921
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A kollégium beszámolója

I. rész

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kiemelt témák (történelmi évfordulók, aktuális feladatok) jelentõs eredményt hoznak, de 

csak ott, ahol az adott témakörben már korábban is (több évre visszamenõen) elõkészületek folytak,
mint pl. a Deák-évforduló.

1.2. 2004-ben Bécsben rendezték a Levéltárosok Világtalálkozóját, ami kiemelt jelentõségû a
szakma minden résztvevõje számára, s ezért a lehetõ legtöbb levéltáros részvétele lett célul kitûzve.
Tekintélyes létszámban vettünk részt a Világtalálkozón, ami elsõsorban az NKA-nak, de nem kis
részben más, különbözõ finanszírozási formák bevonásának (saját, intézményi, NKA,  részben saját,
intézményi, NKA stb.) volt köszönhetõ. 

Ugyanehhez kapcsolódóan éveken át lehetõség volt a levéltárakat és anyagukat bemutató
idegennyelvû reprezentatív kiadványok készítésére és kiadására. 

A jelentõs számú részvételünknek köszönhetõen lehetõséget teremtettek a számunkra, hogy a
környezõ országok levéltárosaival önálló szekcióban számolhassunk be a levéltáraink helyzetérõl.

1.3. Ilyenrõl nincs tudomásom.
1.4. A szakma alapvetõ problémái: a levéltári anyag õrzése, védelme és kutathatósága.

Valamennyi pályázatnál figyelembe vettük, mennyire felel meg ezeknek a szempontoknak. Ám a
lappangó  „intézmény-finanszírozási” törekvések miatt észrevehetõen a meglévõ pénzösszegeknek
minden intézmény közötti egyenletes „elosztására” és nem az egyes intézmények koncentrált
„támogatására” történtek kezdeményezések.

1.5. A kollégiumi kurátor-helyek szakmai (intézményi) javaslatra történõ betöltése
„intézmény-finanszírozási” rendszert éltet, a „program-finanszírozási” szempont szükségképpen
második helyre szorul vissza. Ezért a kisebb összeget igénylõ pályázatok sikeresek, ugyanakkor a
nagyobb összeget igénylõ, távolabbi kihatásokat ígérõ pályázatok lényegében nem nyernek. Célszerû 
lenne fontos, koncentrált feladatok vállalására serkenteni a pályázókat már a pályázati kiírással, de
egyéb propagandával is.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Alapvetõen a Bizottság útmutatásának megfelelõen jártunk el, s az általa megfogalmazott

fontos kérdésekre koncentráltunk, azonban nem a mikrokörnyezetben is megvalósítható
irányelveken, hanem a makrokörnyezeten lehetne változtatni. Pl. a kis, ám hasznos, sõt szakmailag
nagyon is fontos témák rendszeres kisösszegû támogatása helyett, a hasonló adottságú nagyobb
témák koncentrált támogatása lenne szükséges.

2.2. Az NKA rendelkezésére álló pénzösszeg egy része – változó arányban – miniszteri
elosztású, azonban a miniszteri kiutalás esetében csak utólag értesülünk arról, ki részesült belõle.
Többször hangoztatott kívánsága a kollégiumunknak, hogy bármelyik minisztérium levéltári
területet érintõ pályázati kiírása esetén vonják be a kollégiumot. A Bizottság és a kollégium viszonya
kiegyensúlyozott.

2.3. A levéltári területrõl beadott pályázatokon kevésbé volt érzékelhetõ a
„propaganda-hadjáratunk”, amikor az eredményeinkrõl szólt. Érdekes módon azonban szinte minden 
pályázó tudott a pályázati összegek csökkentésérõl. Tehát a pályázó szemszögébõl fontosnak tûnõ
információ eljut hozzá. Fontos lenne, hogy az egyes kollégiumok a pályázati kiírások mellett
nagyobb hangsúlyt fektessenek az igények megismerésére, illetve bizonyos megpályázható témák
propagálására.

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI n NKA HÍRLEVÉL 1105



3. Mûködési kérdések
3.1. A kollégiumokban bekövetkezõ rotálódás miatt rendszeresen alulinformáltak vagyunk az

elõdök döntéseit illetõen. Fontos egy adatbázis létrehozása, amelynek révén a kollégiumok tagjai
gyorsan hozzáférhetnek a korábbi (legalább 5 évre visszamenõ) döntésekhez.

3.2. A pályázati kiírás túlzottan és szükségtelenül részletezõ. Általában egy-egy jobb program
megvalósításához több év és több lépcsõ szükséges. Ezeket a fokokat azonban nem lenne szabad
külön pontokban jelölni. Pl. Külön pontokban szerepel a levéltári területen a különbözõ kiadványok
(segédletek, forráskiadványok stb.) elõkészítése, elkészítése és megjelentetése. Elegendõnek vélem,
ha egyetlen pontban vonnánk össze: Levéltári kiadványok támogatása. Erre pedig lehet akár
háromszor is – a készültség fokának (elõkészítés, elkészítés, kiadás) megfelelõen – lehessen pályázni.

3.3. Lényegében minden segítséget megkaptam az Igazgatóság részérõl, amit az érvényben
lévõ szabályok engedélyeztek. 

3.4. A pályázatokhoz benyújtandó dokumentációt – akár törvényi elõírás, akár nem –
szükséges lenne csökkenteni, ugyanakkor fent kellene tartani annak lehetõségét, hogy egyes
pályázatok esetén nagyobb garanciát kapjunk a megpályázott téma elkészítését illetõen.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Sajnálatos módon a pályázatok – a kelleténél jobban – igazodnak a pályázati kiírásokhoz, a 

kiírások pedig sokszor viselik magukon a rövid távú tervezés jegyeit. Hosszabb távra szóló, átgondolt 
és perspektivikus pályázatok beadására sarkalló kiírások szükségesek.

4.2. Ebben az évben írásban kaptam tájékoztatást az ellenõrzés tapasztalatairól. Külön
köszönöm ezt Czeibert Lajos osztályvezetõnek.

4.3. Fontos feladata a kollégiumoknak, hogy felmérjék és propagálják a kiírandó pályázati
témákat és bátorítsák a pályázókat. Ugyanakkor az „intézmény-finanszírozási” törekvések miatt félõ,
a szelekció abban az irányba hatna, hogy a hátrányosabb helyzetû levéltárak még hátrányosabb
helyzetbe kerülnek.

II. rész

A 2004. esztendõben a Levéltári Szakkollégium mintegy 300 millió forintból gazdálkodott. Az 
összeg fele abból adódott, hogy a Levéltári Szakkollégium átvette a törvényileg elõirt
állományvédelmi támogatásra benyújtott pályázatok bírálatát, a másik fele pedig a szokásos levéltári
kulturális tevékenységet támogató összeg volt. 

A kollégium ebben az esztendõben az állományvédelmi pályázatok révén két fõvel
gyarapodott. 

A kollégium alapelve az esélyegyenlõség volt, s ezt minden körülmények között biztosítani
kívánta. Az esélyegyenlõség a budapesti, vidéki és határon túli levéltárak vonatkozásában, és az
egyes levéltártípusok között is érvényesült. 

Korábbi célkitûzésünknek megfelelõen mind a kiadványaink külsõ megjelentetésére, mind
pedig az anyagvédelem különbözõ formáira (megõrzés, másolás, publikálás) hangsúlyt helyeztünk.
Abból kiindulva tettük ezt, hogy egyrészt rendkívül fontos lenne a levéltári anyag megelõzõ védelme, 
beleértve az új (digitális) technikával történõ másolása, közzététele, a közzététel útján az anyag
használatának demokratikusabbá tétele, másrészt a levéltári eszközök (épületek, polcok, kocsik stb.)
naprakész állapotba hozása (az olykor egyszerre több száz méternyi iratanyagot mozgatásával
károsító, s méregdrága gördülõ polcrendszerek és az ugyancsak ezernyi veszélyt rejtõ
légkondicionáló eszközök kiváltása). 
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Különösen sajnálatos, hogy – minden személyes erõfeszítésem ellenére – ebben az
esztendõben nem sikerült folytatni a középkori oklevelek adatbázisául szolgáló forráskiadványok – a 
korábbiakban reményteljesen megindult – digitalizálását. Helyette a mikrofilmezési, illetve az azt
helyettesíteni vélt digitalizálási feladatokkal jelentkeztek.

Az ezekre a problémákra való reagálás részben jóval nagyobb pénzkeretet igényelne a
jelenleginél, részben azonban a jelenlegi keretet koncentráltabban kellene felhasználni. 

Pl. A törvényileg elõirt állományvédelmi 150 milliós keret felhasználását jelenleg az egyes
levéltárak között „mindennapos” beszerzésekre kerül „kiosztásra”, ugyanakkor a szakma számára
közismerten egyes levéltárak alapvetõ nehézségekkel (épület stb.) küszködnek, melyek számára
jelentõs hozzájárulás lenne ez az összeg, amennyiben a fenntartó és a minisztérium is hozzájárulna az
alapvetõ nehézségek megszüntetéséhez.

A kollégiumok mûködésének alapelveit szükséges újragondolni. Ehhez néhány szempontot a
beszámolóhoz hozzáfûzök:

A kollégiumok kurátorainak kiválasztását szakmai szervezetek, intézmények végzik, s ebbõl
következõen valamennyien arra törekednek, hogy az õ érdekeiket legbiztosabban képviselõ kurátor
kerüljön a kollégiumba. A rendelkezésre álló keret nem túlságosan magas, ezért annak kisösszegû
szétosztásában érdekeltek a képviseleti alapon választott kurátorok. Arra törekszenek, hogy minden
intézménynek jusson a támogatásból Az egyenletes elosztásra való törekvés miatt mindenki kap
támogatást, de csak kis összeget, amit – igaz fontos, de nem halaszthatatlan – feladat megvalósítására
fordíthat. Tehát a képviseleti rendszer következménye, hogy program-finanszírozás helyett
intézmény-finanszírozás valósul meg.

Érszegi Géza s. k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium

 elnöke 
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Bencze Géza
Titkár: Hajas Gizella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 724 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +133 660

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 2 –700 000

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –29 226 341

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 694 207 319

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 630

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 384 716 686 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 2 4 400 000

11 ÖSSZESEN: 386 721 086 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la -
lás 

4 11 299 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

4 11 299 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 390 732 385 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) -26 878 681

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 17 53 580 000

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke ret bõl 2 8 738 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [75] Köz kul tú ra In for ma ti ka Id. Szak mai
Koll. ke ret bõl

3 148 242 662

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 22 210 560 662

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 408 930 946 662
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A kollégium beszámolója:

Az éves szakmai beszámoló elõzetesen megküldött szempontjaira adandó válaszok elõtt
fontosnak tartok a kollégium mûködését illetõ néhány gondolatot.

A kollégium összetétele az év során két alkalommal is változott, mivel dr. Gerelyes Ibolya
régész január 1-jétõl a Mûemlékvédelmi és Régészeti Kollégium munkájában vett részt, helyére
Mravik Lászlóné; dr. Kubassek János geográfus helyére (2004. április 1-jével felmentésre került
többszöri távolmaradása miatt) pedig dr. Vig Károly, a szombathelyi Savaria Múzeum tudományos
titkára került. Az év végén lejárt dr. Bencze Géza elnök és dr. Cseri Miklós tag megbízatása, így régi
tagként a következõ ciklus elején a kollégium tagja maradt Kratochwill Mimi mûvészettörténész,
Mravik Lászlóné restaurátor, dr. Szacsvay Éva etnográfus és dr. Vig Károly zoológus.

A kol lé gi u munk egész év ben za var ta la nul mû kö dött, dön té se it ala pos szak mai mér le ge lés sel,
kon szen zus sal hoz ta. A be ér ke zett pá lyá za tok szá ma az elõ zõ évi vel szin te tel je sen azo nos volt (639
ill. 630 db), az el bí rált és tá mo ga tot ta ké szin tén (398 ill. 390 db). 2004-ben négy pá lyá za tot bo nyo lí -
tot tunk le – a pe ri o di kát; az ún. nagy pá lyá za tot (4 al té má val), a 2005-ben nyí ló nagy ki ál lí tá sok pá -
lyá za tát, és még no vem ber ben ki írás ra és el bí rá lás ra ke rült  meg hí vá sos (a 2005. évi meg hí vá sos
lap tá mo ga tá si és ku ta tá si té má jú) pá lyá za tunk is. Nyil ván va ló an a gaz da sá gi-pénz ügyi meg szo rí tá -
sok, va la mint a ké sõi szer zõ dés kö té sek mi att is je len tõ sen – mintegy négyszeresére – növekedett a
módosítási kérelmek száma. Ezek szinte kizárólag ha tár idõ-mó do sí tá sok voltak. 

Az elbírált pályázatokkal kapcsolatos kifogás, érdemi panasz mindössze egyetlen érkezett a
kollégiumhoz. Egyedül a Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke sérelmezte megyei múzeumi
intézményei, úgymond hátrányos megkülönböztetését. Válaszunkban tisztáztuk, hogy a nógrádi
múzeumok a többi megyei múzeumi szervezettel kb. azonos mértékben nyertek el pályázatokat,
legfeljebb az elnyert pályázatok belsõ tartalmi arányai nem voltak azonosak a közgyûlés elnökének
elvárásaival. 

Panaszos jelleget öltött a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum munkatársainak belsõ
vitája az elnyert pályázati (restaurálási témában) pénz általuk történt felhasználását illetõen.
A részünkrõl felajánlott helyszíni vizsgálattól azonban eltekintettek és ezzel lezárult az ügy, a
pénzügyi elszámolás rendben megtörtént.

Sajátos jelenségként ez évben jelentõsen megnõtt a múzeumi mûködési engedéllyel nem
rendelkezõ pályázók (nem múzeumi alapítványok, iskolák, baráti körök, társadalmi szervezetek,
különféle üzleti vállalkozások, magánszemélyek) száma annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban
szerepel, hogy a kollégiumhoz csak az 1997. évi CXL. törvény kategóriáiba besorolt múzeumi
intézmények pályázhatnak.

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatokra rendelkezésre álló, ill. a sikeres pályázatokra
megítélt támogatás pénzösszege az elõzõ évi 326 millió forintról – az ún. nagypályázatok
elõkészítésére ide helyezett minisztériumi pénzösszegnek köszönhetõen – közel a kétszeresére, 732
millió forintra növekedett.
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Pályázati összefoglaló, 2004.

Pályázati témák Beérkezett

pályázatok

Támogatott

pályázatok

Igényelt

támogatás

Megítélt

támogatás

Gyûj te mény-gya ra pí tás 80 55 103 150 300 35 710 000

Lap tá mo ga tás 94 71 118 801 972 57 499 000

Ki ál lí tás és ka ta ló gus 152 94 826 753 344 504 670 000

Szak mai ki ad vány 93 52 121 520 814 41 750 000

Ál lo mány vé de lem 208 115 303 890 736 84 356 000

Egyéb – Egye di 2 2 4 700 000 4 400 000

Kul tu rá lis te rü le tek ku ta tá sa 1 1 4 450 000 4 000 000

Kol lé gi um össze sen 630 390 1 483 267 166 732 086 000

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Kiemelt témáink 2004-ben is, fenntartva az elõzõ évek kialakult gyakorlatának

folyamatosságát, a muzeológia leginkább támogatásra szoruló és évek óta a kollégium állandó
pályáztatási fõtémái (a kiemelkedõ jelentõségû és értékes kiállítások, a múzeumokban õrzött szellemi 
és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása és közzététele, az összmúzeumi
állományvédelmi program támogatása, és a mûtárgyállomány gyarapítása, nem utolsósorban a
nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek a megmentése) voltak. Külön nem
hangsúlyoztuk kiírásunkban egyéb programok elsõbbségét, közte az ifjúság részére nyújtandó
elsõbbséget, mivel a múzeumainkban készülõ kiállítások döntõ hányadának célközönsége éppen a
fiatalabb korosztályokból tevõdik össze.

1.2. Kollégiumunknak önálló szakmai programja nem volt. Továbbra is kiemelt figyelmet
fordítottunk a múzeumi területen sajnálatosan általában csökkenõ mûtárgy-gyarapítási tevékenység
támogatásának, amelyre ez évben is a két évvel ezelõtti összegnek pontosan a háromszorosát ítéltük
meg. A múzeumok információs periodikájának, a Múzeumi Hírlevélnek éppen a kollégiumi
támogatásnak köszönhetõen külön színes melléklete keletkezett, amelyben kizárólag a hazai
múzeumok mûtárgy-gyarapodásáról szóló anyagok kapnak helyet (egy száma az NKA támogatásával 
megszerzett mûtárgyakból álló válogatás volt).

1.3. Pályázati témáink – a múzeumok szûkös anyagi lehetõségei mellett – sikeresek voltak, a
kollégium már évekkel ezelõtt megtalálta azokat a fontos területeket, amelyek a támogatás mellett a
leginkább eredményesek. A mindeddig problémás régészeti témájú pályázatok ez évtõl pedig
átkerültek a Mûemlékvédelmi és Régészeti Kollégium hatáskörébe.

1.4. A pályázatok a szakmai területünk legfontosabb kérdéseit és problémáit vetítik ki.
Továbbra is igaz, hogy az NKA pályázati támogatása nélkül ma elképzelhetetlen komoly múzeumi
szakmai munkát végezni. Ez azért is fontos, mivel az év második felének gazdasági megszorításai
érzékenyen érintették mind a minisztériumi, mind pedig az önkormányzati fenntartású
intézményeinket, mivel a mûködõképesség megõrzése érdekében ezek az intézkedések elsõsorban a
szakmai tevékenységtõl vontak el forrásokat. 

1.5. Mivel a jelenlegi pályázati összegnek is pontosan a kétszeresére érkezett igény, továbbá,
hogy többször érte bírálat a kollégiumot pályázati pénzei úgymond elaprózása miatt, úgy érezzük,
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hogy a jelenlegi pályázati tevékenység lefedi a múzeumok legfontosabb és legérzékenyebb területeit.
A projektfinanszírozás erõsítése lehetne talán egy olyan terület, ahol a kiemelkedõ szakmai ötletek,
problémamegoldások a jelenleginél nagyobb megerõsítést kapnának, afféle például is szolgálva
egyben a többi intézmény számára.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2003-ban sikeres fõ irányokat támogattuk elsõsorban  ez évben is, nem szándékozva az

elkezdett témák sûrû változtatásait. A fõbb kérdéskörök:
– az állandó kiállítások mielõbbi gyors megújítása, korszerûsítése;
– a jelentõsebb kiállítások informatikai támogatásának erõsítése és
– a Nemzeti Állományvédelmi Program hatékony támogatása.
2.2. Munkakapcsolatunk a NKÖM-nek a döntéshozatalainkon jelen lévõ képviselõjével

mindenkor messzemenõen kollegiális volt. Innen juthattunk hozzá a NKÖM nem mindig vagy csak
megkésve nyilvánosságra került támogatási részprogramjainak – elsõsorban az Állományvédelmi
Program egyéb támogatásainak– ismeretéhez, ami segíthette az anyagiak jobb koncentrálását  itt és
más területeken (kiállítás-támogatás, mûtárgyvásárlás-támogatás stb.) egyaránt.

Üléseinken rendszeresen vendégül láttuk az NKA Igazgatósága képviselõit, s a kollégiummal
kapcsolatot tartó – a szakterületet jól ismerõ – dr. Deme Péter rendszeres, munkánkat támogató
résztvevõje  volt döntéshozó megbeszéléseinknek.

2.3. A múzeumi szakmai területen az NKA megítélése rendkívül kedvezõ, mivel – miként
említettük és korábban többször is megfogalmaztuk – nélküle ma érdemi múzeumi szakmai
tevékenység nem képzelhetõ el. Pályázatai minden más pályázattal szemben elsõbbséget élveznek.
Az NKA erõteljesebbé vált kommunikációja – az ezt közvetlenebbül érzékelõ nagy országos, ill. az
erõsebb megyei múzeumi szervezeteket leszámítva – nem jut el igazán a közepes szervezetekig, azon
túl pedig alig. Az NKA-nak (de legalább a pályázatainak) minél hamarabb jelen kellene lennie a
www.museum.hu internetes portálon, ami egyre inkább a múzeumközi információcsere elektronikus
forrásává válik.

3. Mûködési kérdések
3.1. A kollégium munkája jól szervezett és hatékony volt, köszönhetõen elsõsorban is Hajas

Gizella kollégiumi titkár pontos, precíz, mindenben segítõkész munkájának. A döntések
számítógépes technikai háttere gyors és rugalmas, nagyban segíti a kollégium munkájának
hatékonyságát, különösen a több száz darabos nagypályázatnál elengedhetetlen a munkája. Valóban
fontos lenne – legalább részben – a pályázatok elektronikus út felé terelése a néha szinte beláthatatlan
papírhalmaz csökkentése érdekében is.

3.2. A pályázóknak – a már beadott pályázatukkal kapcsolatosan – viszonylag kevés
problémájuk adódik. A kiírások folyamatos finomítása, a támogatásra kérhetõ jogcímek egyre
konkrétabbá tétele mind a bírálati munkát, mind nyilvánvalóan a gazdasági-elszámolási jellegû
kérdések egyértelmûvé tételét segítették. Ennek köszönhetõen is a megalapozott – ez évben
ugrásszerûen megnõtt számú – határidõ-módosítás mellett egyre kevesebb  a jogcím-módosítási
kérelem, bár továbbra is elõfordulnak – részben a pályázati gyakorlatlanságból eredõ –  nem eléggé
részletesen megfogalmazott és kidolgozott pályázatok.

3.3. A kollégium és az Igazgatóság kapcsolata – véleményünk szerint – rendezett, mindvégig
kedvezõ légkörû volt, mint ahogy erre utaltunk is a 2.2. pontban. A pályázatok elõkészítésében
nyilván az elektronikus forma felé fordulás segítheti a jobb elõkészítettséget, bár ezért az NKA
mellett nem utolsósorban a pályázók szemléletén is jelentõs mértékben kell idõvel  változtatni.

3.4. Mind a pályáztatási, mind a pályázati elbírálási mechanizmus a múzeumi szakterületen
rendezettnek mondható és átlátható. A túlszabályozás csökkentésére az adatlapon pont ebben az
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esztendõben történtek egyszerûsítési lépések, ugyanakkor sajnos egy másik adatlapot kellett
beiktatnunk a szerteágazó periodika-pályázatok jobb kezelhetõsége érdekében.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma a 2003. évi mintegy 50%-os megugrás után e magasabb számon szinte 

megállapodni látszik. Továbbra is érvényes, hogy a nem fenntartótól származó érdemi anyagi
támogatást a hazai múzeumok – leszámítva a töredék kisebbséget – szinte csak az
NKA-pályázatokból kapnak. A pályázók és a pályázatok számának növelésével párhuzamosan sajnos 
nem növekedett az átlagos színvonaluk, éppen a jelentõs számú és tapasztalatlan új pályázó miatt, de
meg kell jegyeznünk, hogy a most már véglegesen itt pályázó NKÖM-múzeumok egy része még ma
is szinte félvállról veszi a pályázata magas színvonalú szakmai elkészítését. Alig érzékelik, hogy
versenyhelyzetbe kerültek, addigi kvázi jellegû pályázataiknak vége szakadt. Az országos múzeumok 
nyomasztó túlsúlyba kerültek a rendszeren belül, s önmérsékletet alig tanúsítanak. (Jellemzõ példa,
hogy egyik országos múzeumunk egy pályázati altéma közel felére egymaga pályázott.)

4.2. Döntéseink és azok végrehajtásával kapcsolatos utóellenõrzés kettõ volt szakmai
területünkön ez évben. Mind a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságánál, mind pedig az egyik
legnagyobb pályázó Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma megyei
szervezetnél elvégzett vizsgálatok megfelelõ eredménnyel ill. minõsítéssel zárultak.

4.3. Úgy véljük, hogy az elõzõ évek következetes munkájának is eredményeképpen kialakult
pályázati rendszerünk jónak tekinthetõ. További finomítást természetesen mind a kollégium,  mind az 
NKA részérõl nyilván igényel és meg is érdemel, de ezt tartalmazzák is az elektronikai fejlesztéssel és 
a távlati fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések is. A jelenleginél erõteljesebb szelekciót a pályázók
között nem tartunk célszerûnek, mivel jelenleg is csak mûködési engedéllyel rendelkezõ múzeumi
intézmények pályázhatnak. Ez – annak ellenére, hogy ez évben többször is próbálkoztak– kizárja az
üzleti szféra pályázati lehetõségeit, de nyitott minden bejegyzett állami, önkormányzati, alapítványi,
egyházi és magántulajdonú, sõt határon túli muzeális intézmény számára. A kisszámú egyedi
pályázat – számukat igyekeztünk alacsonyan tartani – többnyire azt a néhány szakmai periodikát
jelenti, amely konkrétan múzeumi intézményhez nem köthetõ, de fontos a múzeumi szakma számára.
Talán egyetlen területként a kismúzeumok érdemelnének több odafigyelést, netán preferálást, mivel
az országos múzeumok túlsúlya olyan erõs, hogy alig van esélyük pályázati sikerre.

Bencze Géza s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium

elnöke
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ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Hegedûs Péter
Titkár: Lilik Zsuzsa

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 137 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +2 362 228

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –29 010 747

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 110 351 481

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 310

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 134 105 351 481

9             cím zett 0 0

10             egye di 6 5 000 000

11 ÖSSZESEN: 140 110 351 481

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 17 38 610 676

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 7 18 157 000

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

7 18 157 000

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 147 128 508 481

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 0 0

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60] Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke ret bõl 1 2 458 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 1 2 458 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 141 112 809 481
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai tartalmi kérdések
1.1. A kollégium 2004. évi pályáztatásában jelentõs szerepet kaptak azok a kutatási pályázatok, 

melyek a kortárs magyar építõmûvészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozására és 
bemutatására irányultak, így pl. az N&N és a HAP galériák kiállításai (Fischer József-, Vadászok;
építészdinasztia-, Polónyi Károly életmûve, Gulyás Zoltán monográfia, Molnár Péter életmûve
kiállítások és könyvek, vagy pl. a székelyföldi kortárs magyar építõmûvészet feldolgozása).
A kollégium támogatta  a felsõfokú egyetemi képzés színvonalát emelõ, oktatási anyagot
eredményezõ kutatásokat (így pl. Az épületek kritikai elemzése c. jegyzet létrehozását), továbbá
támogatta az építészek EU-béli helyzetét és szervezeteit megismertetõ rendezvényeket és
elõadásokat, illetve a magyar építészek szakmai szervezeteinek az EU-ban mûködõ nemzetközi
építész szervezetekkel történõ rendszeres kapcsolattartását (Európai Építészpolitikai Fórum, ACE –
Architects Council of Europe, ICAM).

1.2. A kollégiumnak kiemelt programja nem volt.
1.3. A tapasztalatok és a szakmai ellenõrzés alapján az Építõmûvészeti Kollégium által

támogatott pályázatok várakozáson felül valósultak meg, hiszen – különös tekintettel a 2004. évi
csökkentett pénzügyi lehetõségeinkre – a kollégium támogatási lehetõségei csak részbeniek.
Sikertelenül végzõdött pályáztatási elképzelés nem volt, némi hiányérzetünk az építészetelméleti
tárgyú kutatási pályázatok kis számával kapcsolatban volt.

1.4. Az építészeti mû, – mely tárgyiasulásához mecénást (építtetõt) igényel –, összetett
vállalkozási folyamat keretében valósul meg, s mint ilyen, az építészeti mû létrehozása az NKA által
közvetlenül nem támogatható. Így a kollégium lehetõségei többé-kevésbé a pályázati felhívásban
foglalt témakörökre korlátozódtak.

1.5. Alapvetõ hangsúlyváltás nem szükséges a kollégium tematikájában. A beérkezett
pályázatok témabeli arányai kiegyensúlyozottnak mondhatók, minden területnek, korosztálynak
van helye.

Amire azonban a következõ évtõl nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani, az az építõmûvészet
napi kultúrában való jelenléte növelésének támogatása, a kortárs magyar építõmûvészet alkotásainak
és alkotóinak széleskörû megismertetése; annak tudatosítása, hogy az építészet kultúránk
meghatározó része, hordozója és befogadója, identitásunkat hordozó kultúrtörténet.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Minden kollégium, így az Építõmûvészeti Kollégium is a saját területét kívánja segíteni,

életben tartani, a pályázati célok megvalósításának segítésével, valamint a pályázók lehetõségeinek
kibõvítésével, melyet a célzottabb pályázati felhívás, – és persze több pénz – tehet lehetõvé.
A kollégium kiírásaiban törekedett a Bizottság által fontosnak ítélt kérdések megjelenítésére.
Ugyanakkor persze az építõmûvészet problémái egyediek is; épített terekben töltjük napjainkat,
körülvesz minket az épített világ, mely akarva-akaratlanul hat ránk, kikerülhetetlenül formálja
tudatunkat, alakítja ízlésünket.  Ennek tudatosítása lényegesen több teret, ismertséget és elismertséget 
érdemel. Ennek támogatása a kollégium fontos feladata.

2.2. Az NKA és NKÖM jelenlegi viszonyáról most is elmondható, hogy abba a kollégium felõl
kevéssé látni bele. Az NKA Bizottsága és a kollégium viszonyában a támogatások és lehetõségek
legjobb felhasználását, a pályázók mind több és nagyobb mértékû támogatását szükséges elérni.
A kapcsolat eredményességét fokozná, ha a Bizottságnak az építõmûvészet helyzetét, a társadalomra
gyakorolt hatását és körülményeit alaposan ismerõ és átérzõ építész tagja(i) is lennének, s akkor talán
az Építõmûvészeti Kollégium „súlya” és anyagi lehetõsége is növekedne. 

2.3. Az NKA, és az Építõmûvészeti Kollégium mûködésének ismertsége  a szakmán belül
növekszik, amit az évrõl évre növekvõ számú pályázat is mutat. Az NKA tevékenységének
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eredményességét a pályázók a sikeresen támogatott pályázataik aránya alapján ítélik meg.
E tekintetben a helyzet 2004 folyamán romlott, mivel az igények a lehetõségeket sokszorosan
felülmúlták, és számos – egyébként támogatásra érdemes – pályázatot kellett elutasítanunk.
A médiákban sajnos mindig a negatívumok kapnak nagyobb hangsúlyt. Úgy érzem, hogy a
médiákban az NKA akkor kapta a legnagyobb figyelmet, amikor kénytelen volt bejelenteni
idõarányos bevételeinek csökkenését és a pályázatokra fordítható összegek korlátozását.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével kapcsolatban nem érzékelünk

különösebb problémát. Az internetes kapcsolattartás általánossá vált. A helyszûke a munkahelyek, és
a tárgyalótermek vonatkozásában nyilvánvalóan nehezíti a munkát.

3.2. A pályázók nagy bürokráciával találkoznak, elsõsorban a sok beszerzendõ hivatalos irat
nagyban megnehezíti a dolgukat. A pályázók – különösen az elõször pályázók – gyakran hibáznak,
figyelmetlenek, a kiírásokban foglalt pályázati idõszakok és címek gyakran hibásak, mellyel
ráfordításaik kárba vesznek. 

3.3. Az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata megfelelõ; a titkáron keresztül szinte „napi” a
kapcsolat, egyéb ügyekben, mint pl. szakmai ellenõrzések, vagy a döntési folyamat elõkészítése, a
kollégium mindig partnere az Igazgatóságnak.

3.4. A bürokrácia – jól kezelve – bizonyos fegyelem, következetesség. Ennek szükséges
mértékét a kollégium nehezen tudja megítélni, de jelenlegi mértékét nem tartja zavarónak. Amit
viszont jogszabály ír elõ, de megváltoztatását jó lenne képviselni, az az értelmetlen bürokrácia a
kollégiumi tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatban, hiszen itt a mûködés szabályozása nyílt, az
összegek pedig olyan alacsonyak!

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye várakozásainknak megfelelõ volt. 
A kollégiumhoz 310 db pályázat érkezett. A támogatott pályázatok száma 147 db volt.
A pályázók székhelye szerinti megoszlás rendkívül hullámzó; egyes megyékbõl egyetlen

pályázat sem (Bács-Kiskun, Fejér, Veszprém és Zala megyék), míg Budapestrõl 210 pályázat
érkezett, melybõl 109 db a támogatott pályázat. A megítélt támogatások összege szerint Budapest
súlya 86,13%-os, míg a határon túli pályázatok 2,91%-ot képviselnek.

Ezek az arányok a korábbi évekhez hasonlóak. Budapestre koncentrálódik ugyanis az
összefogó egyesületek, felsõfokú oktatási intézmények jelentõs része. Elgondolkodtató ugyanakkor,
hogy az ország mintegy negyedérõl egyáltalán nem érkezett pályázat, ami az NKA nem kellõ
ismertségére utal.

Az egyes területek aránya nagyjából megegyezik az elõzõ évekével. Elmondható, hogy csak
szakemberek pályáztak.

4.2. Az utólagos ellenõrzésrõl az Ellenõrzési Osztály levélben tájékoztatott, de az
Építõmûvészeti Kollégium pályázói körében végzett ellenõrzés jelentését nem ismerjük.

4.3. A pályázókkal az NKA-nak gyakori, személyes kapcsolata van, így minden lehetséges
segítséget igyekszik megadni, de úgy látjuk, hogy ez gyakran személyes vállalás, és nem közismerten
intézményes módon történik.  Ugyanakkor elmondható, hogy a támogatáshoz nem jutó szakmai
csoportok többnyire nem azért nem kapnak támogatást, mert felkészületlenek, hanem, mert a
kollégium szakmai döntése alapján nem támogatja õket. A szakmai kollégiumnak nem lehet feladata,
hogy felkészítsen pályázókat a pályázásra, a programok elõkészítésének és lebonyolításának
megtanítására.
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Összefoglalva:
A kollégium 2004. évi támogatásai a magyar építõmûvészet jobb megismerését, a kortárs és a

közelmúlt építõmûvészetének kutatását és feldolgozását, az építészek EU-béli helyzetét és
szervezeteit megismertetõ rendezvényeket és elõadásokat, illetve a magyar építészek szakmai
szervezeteinek az EU-ban mûködõ nemzetközi építész szervezetekkel történõ rendszeres
kapcsolattartását, valamint a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését célozták.
A kollégium figyelmet fordított a határon túli magyar építõmûvészeti kultúra támogatására és a fiatal
építészek pályázataira.

A bírálatot megelõzõen valamennyi kollégiumi tag megkapta a pályázatok listáját, valamint a
pályázatok fénymásolatait, melyet a döntés elõtt áttanulmányozhatott. Az alkotói támogatásra
beérkezett vaskos anyagokat az elnök kijelölése alapján egy-egy kollégiumi tag átolvasta és
véleményét a döntési ülésen ismertette. Ugyanígy az egyes speciális részterületeket különösen jól
ismerõ kollégiumi tag tett vitaindító elõterjesztést a témába vágó  pályázatokra. A vitát követõen a
döntések egyhangúlag, vagy szavazattöbbséggel történtek. A kollégiumi tagok összeférhetetlenségét
elõre, írásban jelezni kellett, amely tényt a jegyzõkönyvben rögzítettünk.

A kollégium törekedett a legjobbnak ítélt pályázatok hatékonyabb támogatására. Ez csak
részben sikerült, hiszen a rendelkezésre álló keret erre adott lehetõséget, bár a pályázatok színvonala
és tartalmi ismertetése javult.

Hegedûs Péter s. k.,
az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Kocsis András Sándor
Titkár: Lilik Zsuzsa

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 318 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) –3 209 929

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –87 172 876

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 227 617 195

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 1020

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 255 194 957 195

9             cím zett 0 0

10             egye di 3 3 660 000

11 ÖSSZESEN: 258 198 617 195

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 41 51 107 505

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál -
la lás 

79 174 631 505

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett -
ség vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la -
lás össze sen

79 174 631 505

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 337 373 248 700
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db Ft

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 29 000 000

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 120 202 768 100

18/2 Szak te rü let tá mo ga tá sa [52] Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Id.
Szak mai Koll. ke ret bõl

29 17 264 000

18/3 Szak te rü let tá mo ga tá sa [60]  Kul tú ra 2000 Id. Szak mai Koll. ke -
ret bõl

6 18 956 000

18/4 Szak te rü let tá mo ga tá sa [65] Ho lo ca ust Meg em lé ke zé sek Id. Szak -
mai Koll. ke ret bõl

1 250 000

18/5 Szak te rü let tá mo ga tá sa [72] Kul tu rá lis Tu risz ti kai Id. Szak mai
Koll. ke ret bõl

1 12 000 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 157 251 238 100

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 415 449 855 295

A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium pályáztatása során igyekezett a Bizottság elõírásait figyelembe venni, és

azokat betartani. A pályázati felhívások tekintetében azonban igen szûkös lehetõségei vannak a
kollégiumnak, amelyek elsõsorban a felosztható támogatási keretbõl adódnak. Minden évben, így
2004-ben is 5 állandó témát volt módja meghirdetni pályáztatásra a kollégiumnak – könyvkiadás,
növény- és állatkertek programjai, valamint információs rendszereinek kiépítése, könyvszakmai
rendezvények, következõ évi folyóirat-kiadás támogatása. Szakirodalom megírását – ösztöndíj
formájában –, a MASZRE jóvoltából támogathatna a kollégium. Tekintettel, hogy az egyes témák
támogatási lehetõsége az igényekhez képest 20–30%-os, így a kollégium a profiljába illõ és már-már
hiánypótló szintû, szakterületeinek leginkább hasznára váló pályázatokat támogatta.

1.2. Végignéztem a pályázatokat, de nem találtam ilyet, esetleg megemlíthetõ összegben
kiemelt támogatásként a Magyar politikai évkönyv 2004., amelyet 6 millióval támogatott a
kollégium. De elõre meghatározott szakmai programra nem szerepel a támogatott pályázatok
sorában.

1.3. Ilyen nem volt.
1.4. A szakterületnek alapvetõen nincsenek problémái, inkább a pályázók köre

elgondolkodtató. Az egyik problémás terület a pályáztatás során a könyvkiadás területén volt
megfigyelhetõ az üzleti vállalkozások jelenlétében (Bt., Kft.), akik több milliós, esetenként
milliárdos vagyonnal rendelkezve pályáztak sok tízmilliós támogatásra. 2005-tõl a kollégium
kiírásában konkrét megfogalmazással hidalja át ezt a problémát, meghatározva, hogy csak
könyvkiadók pályázhatnak. Másik említésre méltó megoldandó akadály az a kollégium
elnevezésébõl adódhat. Az ismeretterjesztés elnevezésbe szinte minden beleértendõ, így viszonylag
nagy számban találkozik a kollégium pályázóként olyan szakterülettel, amelyek külön-külön jól
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azonosíthatók, mint pl. az alkalmazott orvostudomány, sport (nem történelmi vonatkozásban),
természetgyógyászat stb. Ezeknek a pályázatoknak a támogatására nincs, vagy csak igen
korlátozottan van módja a Kollégiumnak.

1.5. A szakterület nagy igénye – szakirodalom, tanulmány megírása – a MASZRE segítségével
2004. év óta teljesült, és az idén is folytatódik. Hangsúlyváltást nem lát szükségesnek a kollégium az
eddig is konkrét lehetõségek miatt.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium döntéseit mindig demokratikusan, a döntési ülésen egymás véleményét,

szakmai állásfoglalását meghallgatva hozza meg. A terület széles spektrumot ölel át, viszonylag szûk
pályázati lehetõségek között (a fentebb említett 5 témát illetõen). A Bizottság által fontosnak ítélt
döntési mechanizmust, mely a „számítógépes döntést” helyezi elõtérbe, nem gyakorolta a kollégium
2004. évben. 

2.2. Az NKA és a NKÖM viszonya mélységéig nem jut el a kollégiumhoz. A rendszerint
minden év elején az NKA részérõl átadott szabályzatok csomagjában, mely tartalmazza a kollégium
mûködésének NKÖM rendelkezéseit is, a kollégium szigorúan betartja, a változtatásokhoz pedig
alkalmazkodik. A Bizottság által szorgalmazott eljárás, hogy az egyes ülésein a kollégiumi elnökök
legyenek jelen, jó hatással van a mûködésre, tekintettel, hogy az információk közvetlenül jutnak el a
vezetõkhöz, akik emellett véleményüket is érvényesíthetik az üléseken. A személyes együttmûködés
a Bizottság illetékeseivel zökkenõmentes és jó.

2.3. A szakmai közvélemény hozzászokott, és méltányolja a már évek óta mûködõ, azonban
mégis az egyik legfiatalabb állandó kollégium pályáztatási ütemtervét, mert így rendszerint idõben és
biztonsággal pályázhatnak, alakíthatják esetlegesen a kiadói terveiket stb. 

A folyamatos kritika és elégedetlenség nem a mûködést, hanem a pénzügyi lehetõségek
szûkösségét érintik.

3. Mûködési kérdések
3.1. Problémát a pályázatok rendkívül magas száma jelent, ezt azonban az adminisztráció a

lehetõségekhez képest jól kezelte.
3.2. Ilyen jellegû probléma nem ismert. A pályázati felhívás egyértelmûen rendelkezik a

pályázat benyújtásának feltételeirõl, a pályázati adatlap pedig a lehetõ legegyszerûbb formában
kialakított adatlap, különösen figyelembe véve az egyéb pályázati lehetõségek ûrlapjait. 2004-ben
szigorodott a pályázatok vizsgálata az érvénytelenséget illetõen, ezt néhány pályázó méltánytalannak
ítélte meg önmagával szemben, azonban a megnövekedett pályázati számok miatt a hiányos
pályázatok rendbetétele nem minden esetben megoldható, hiszen a velük való foglalkozás nem mehet 
a feldolgozási idõ és a kijelölt döntési idõpont rovására.

3.3. A kapcsolat és az együttmûködés jó, az adminisztráció és az átfutási idõ csökkentése
azonban mindig eminens feladat.

3.4. A kollégium közvetlenül nem találkozott túlszabályozással. Ami közvetlen szabály és a
kollégiumot érinti, az az érvénytelenség vizsgálata a pályázatok feldolgozását követõen, az
összeférhetetlenség, valamint a döntések során a támogatás felhasználására vonatkozó jogcímenkénti 
meghatározás. A kollégium érdekmentesen tartja be az érvénytelenségi szabályokat, valamint elõírás
szerint szorgalmazza az összeférhetetlenséget a döntések tisztasága érdekében. Ezeknek a
szabályoknak a betartása azonban nem jelent nehézséget és alkalmazásuk nem fölösleges. 

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok téma szerinti megoszlása nagyrészt megegyezik a korábbi években

tapasztaltakkal, a pályázatok száma azonban egyre növekvõ. A pályázatok szakmai színvonalában
javulás tapasztalható. Ezt jelzi a pályázatok kötelezõ mellékleteként csatolt szinopszisok tartalma,
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ami jelenti azt is, hogy a kiadók és egyáltalán a pályázók csak az NKA-tól, mint egyetlen pályázati
forrástól remélt pénzbõl valósíthatják meg céljukat. Általánosságban kicsit nagyobb szakmai tisztelet
érezhetõ

4.2. Az NKA minden évben kéri a kollégiumokat, jelöljön ki olyan pályázókat, akikek
komplex ellenõrzéssel megvizsgálhat. Tudomásunk szerint a kollégium vizsgált pályázóinál minden
rendben volt, a pályázati célokat maradéktalanul teljesítették.

4.3. A kollégium erõteljesen szelektálta a pályázók körét a könyvkiadási pályázati altémában.
2005. évtõl csak könyvkiadók pályázhatnak. 

Általános megjegyzések
1. Nem konzisztens az elektronikus formátumokra kiírt pályázatok a különbözõ kollégiumok

esetében. A legtöbb kollégium ezt elmulasztja, ezért nálunk jelennek meg – a témájukba nem
illeszthetõ – egyéb igények.

2. Több és pontosabb információra lenne szükségünk – fõleg a határon túli pályázók esetében – 
a más forrásból elnyert támogatásokról. Ez a problémakör elsõsorban a lapok és a könyvek esetében
jelentkezik.

Kocsis András Sándor s. k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Szakmai Kollégium elnöke
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MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Román András
Titkár: Nagy Józsefné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 400 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) 0

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –37 600 000

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 362 400 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 125

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 83 357 033 033

9             cím zett 0 0

10             egye di 2 5 366 165

11 ÖSSZESEN: 85 362 399 198

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la -
lás 

3 8 187 500

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

3 8 187 500

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 88 370 586 698

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 802

18/1 Szak te rü let tá mo ga tá sa mi nisz te ri keretbõl 2 2 300 000

19 Szak te rü let egyéb tá mo ga tá sa össze sen 2 2 300 000

20 A szak te rü let tárgy évi összes tá mo ga tá sa (3+4+11+19) 87 364 699 198

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI n NKA HÍRLEVÉL 1121



A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Kollégiumunk csak az idén alakult, így nincs lehetõség összehasonlításra korábbi

tevékenységgel. Megjegyzem azt is, hogy a 2004. évre vonatkozóan alakulásunkkor nem kaptunk
megszabott kiemelt témákat. Azt is figyelembe kell venni, hogy a mi fõ feladatunk nem a kultúra
terjesztése, hanem a kultúra emlékeinek (a mûemlékeknek) a konkrét megvédése, pusztulásának
megakadályozása.

1.2. Külön kiemelt szakmai programunk nem volt.
1.3. Minden bizonnyal nem volt, de ezt hitelesen egyelõre nem lehet megállapítani, tekintettel

arra, hogy a támogatott programok többsége még nem zárult le.
1.4. Kollégiumunk jellegénél fogva az azonosíthatóság fennáll: a megõrzés, a védelem.

Hiányosság, hogy kutatásra és tervezésre – forrás hiányában – nem tudtunk pályázatot kiírni.
1.5. Hangsúlyváltásra nincs szükség, de ami a kiterjesztést illeti, lásd az 1.4. pontot.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Lásd az 1.1 pontra adott választ
2.2. A NKÖM-mel nincs kapcsolatunk, hacsak azt nem számítom, hogy kollégiumunk egyik

tagja a NKÖM-ben dolgozik. Esetünkben inkább arról van szó, hogy a szakma irányító szerve a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH), amellyel viszont igen jó és állandó a kapcsolatunk. Úgy
gondolom, hogy a Bizottsággal való kapcsolatunk kielégítõ. Nagyon sok segítséget kapunk Deme
Pétertõl, bizottsági összekötõnktõl.

2.3. Ez egy évi mûködés után még nem állapítható meg.

3. Mûködési kérdések
3.1. A kollégium és az apparátus közti kommunikáció nem tökéletes, annak ellenére, hogy

titkárunk, Nagy Józsefné valóban megelégedésünkre végzi munkáját. Az informáltság hiányát jól
jelzi az a tény, hogy nem szereztünk idõben tudomást (akkor is csak kérdésemre) arról, hogy Lõrincze 
Zsuzsa kilépett és helye nem került betöltésre, holott egy ilyen munkatárs tevékenységére okvetlenül
szükségünk van (a titkáron kívül).

3.2. A fõ gondot az jelentette (és emiatt számos felháborodott észrevételt kaptunk), hogy a
potenciális pályázók nem tudtak idõben a kollégium megalakulásáról, arról, hogy igényeikkel
hozzánk, és nem a NKÖM-höz kell fordulniuk, mint korábban. Baj az is, hogy a kiírás és a beadás
közti idõ túl rövid ahhoz, hogy a pályázat feltételét jelentõ hatósági engedélyeket beszerezzék. A mi
kollégiumunk esetében jóval hosszabb, legalább két hónapi határidõre volna szükség.

3.3. Erre lényegében válaszoltam a 3.1 pontban. Ami a pályázatok elbírálásának elõkészítését
illeti, ez idén kifogástalan volt, de a jelenlegi helyzetben nem tartom megnyugtatónak ezt a kérdést. 

3.4. Véleményem szerint két részre kellene bontani a pályázati anyagot. Az egyik tartalmazná
az érdemi részt, amirõl a kollégiumnak döntenie kell. Ettõl azonban teljesen külön kellene választani
az adminisztratív anyagot (igazolások, nem a pályázati anyagra vonatkozó iratok, engedélyek, stb.).
Ezek ne is kerüljenek a kollégium elé, hanem azt vizsgálja meg az Igazgatóság és tegyen javaslatot az
esetleges kizárásra (indokolással!). Az is lényeges, hogy legyen kellõ idõ hiánypótlásra. Úgy tudom,
hogy a kiírás és a beadás közti 30 napos határidõt törvény szabályozza. Ezt módosítani lenne
szükséges.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Idén még nincs összehasonlítási lehetõségünk.
4.2. A konkrét mûemléki helyreállításoknál utólagos ellenõrzés elengedhetetlen. Ez jelenleg

folyamatban van, tapasztalat még nincs. Az ellenõrzést fõként a KÖH területi felügyelõi végzik
megbízási szerzõdés alapján. Ennek forrása a bevezetett nevezési díj.

4.3. Nagyobb média-publicitást kell folytatni. A jogos igényekhez képest a mi keretünk olyan
minimális, hogy nagyobb szelekcióra nincs lehetõség. Arra pedig nincs ötletem, hogyan lehetne a
támogatáshoz nem jutó pályázókat más módon preferálni.

Román András s. k.,
a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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AZ NKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMAI
– 2004
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HOLOCAUST MEGEMLÉKEZÉSEK 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Ráday Mihály
Titkár: Simon Eleonóra (a késõbbiekben: Bitskey Viktória)

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 100 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) 0

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la -
lás (–)

0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) 0

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 100 000 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 315

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 165 100 000 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 165 100 000 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál -
la lás 

0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett -
ség vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la -
lás össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 165 100 000 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6-11)  0
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A kollégium beszámolója:

NKA Holocaust pályázat céljainak meghatározása a következõ volt
1. Helyi közösségek, civil szervezetek és önkormányzatok szervezett megemlékezéseinek,

valamint a 60 évvel ezelõtti események, történések feltárását, megismerését és megismertetését
elõsegítõ kiállítások, kiadványok költségeire.

2. Maradandó mûvészeti alkotások létrehozására, valamint emlékmûvek, emléktáblák állítása
és helyreállítása költségeire.

A Holocaust Szakkollégium feladata százmillió forint felosztása volt a beérkezett pályázatok
megismerése és mérlegelése után.

A kollégium tagjai dr. Aradi Csabáné, dr. Csányi Klára, Körössényi Tamás, Kozma Károly,
Feldmájer Péter és Ráday Mihály (elnök) voltak. A titkári teendõket Simon Eleonóra látta el.

A pályázatra közel hétszázmillió forintnyi igény érkezett. Ezért a kuratórium 2004.
március11-i ülésén úgy döntött, hogy a lehetõségét túllépve a százmillió felosztását követõen további
tizenötmillió forint elosztására tesz javaslatot „vonal alatt”, arra az esetre számítva, hogy esetleg a
nagyobb keret megszerzésére lehetõség nyílik. Késõbb sajnálattal vette tudomásul, hogy erre nem
nyílt lehetõség.

A kuratórium a konkrét kérések részletes megvizsgálása elõtt eldöntötte, hogy elsõsorban
olyan pályázatokat támogat, preferál, amelyek maradandó érték létrehozását tûzték ki célul. Ilyenek:
új szobor, emlékmû, emléktábla, síremlék, illetve ilyen emlékhelyek helyrehozatala. A filmkészítés
hatalmas bekerülési összegére való tekintettel, a pályázó tömeges igényt megismerve, arra is
határozatot hozott, hogy a filmekre nagyjából az elosztható pénz tíz százalékát szánja.

Az ideiglenes kollégium az NKA szakembereinek javaslatát elfogadva, kizárta az érvénytelen
pályázatokat, s végül a 315 pályázat közül 165-öt részesített kisebb-nagyobb támogatásban, az
igényelt támogatási össz-összeg közel 15 százalékával. Az NKA számítógépes rendszerében pontos
számadatokkal mindenféle kimutatás elkészült, így a pályázók megyénkénti, egyéni, vagy csoportos
volta szerinti, témakörök szerinti és más bontásokban is.

A kollégium 2004. december 15-ei ülésén áttekintette az új titkár, Bitskey Viktória
elõterjesztésében azokat a kérelmeket, amelyek az egyes pályázók határidõ-módosításaira
vonatkoztak, s mindegyiket elfogadta. A legvégsõ elszámolási határidõt 2005. június 30-ában
határozta meg.

Az ideiglenes kollégium az NKA adminisztrációjától hibátlan elõkészítést kapott, s munkáját
így minden akadály nélkül a megfelelõ idõpontokban hiánytalanul ellátta.

Ráday Mihály s. k.,
a Holocaust Megemlékezések Ideiglenes

Szakmai Kollégium elnöke
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KULTÚRA 2000
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM*

Elnök: Tihanyi László
Titkár: Nagy Józsefné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 100 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +95 500 000

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –98 441 850

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 97 058 150

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 23

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 21 82 667 150

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 21 82 667 150

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség vál -
la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind összesen (11+15) 21 82 667 150

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11)  14 391 000

* A kollégium szöveges beszámolót nem küldött. A fenti kollégium pályázatára az NKA Bizottsága 2003-ban

különítette el a pénzkeretet, az EU-Bizottság által kiírt „Kultúra 2000” programra. A támogatások többségét 2004-ben

ítélte oda a kuratórium. (A szerk.)
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AMATÕR EGYÜTTESEK UTAZÁSA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Kovácsné Bíró Ágnes
Titkár: Kiss Sándorné

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 0

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) 0

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +29 660 000

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 29 660 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 65

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 63 29 660 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 63 29 660 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 63 29 660 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

A kollégium beszámolója:

A fenti célra, módosításokkal kialakult, 30 millió forint forrása a miniszteri keret volt, a
pályáztatás elsõ ízben került, a nyilvános mûködés elvének erõsítése érdekében, az NKA-hoz. 

A magyar kultúra méltó külföldi megjelenésének segítése a miniszter egyik kiemelt
célkitûzése. A nem hivatásos mûvészeti együttesek színvonalas produkcióikkal, nemzetközi
versenyeken elért kiváló eredményeikkel, a különbözõ országok civil szervezeteivel meglévõ,
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szerteágazó szakmai kapcsolataikkal jelentõs mértékben hozzájárulnak a magyar kultúra értékeinek
széles körû megismertetéséhez és elismertetéséhez.

Ugyanakkor a közmûvelõdési területet mûködtetõ önkormányzatok, civil szervezetek
korlátozott finanszírozási lehetõségei a nemzetközi kapcsolatok erõsödését és megfelelõ irányban
történõ fejlesztését – az indokolt mértékben – nem teszik lehetõvé. Nincs például garancia arra, hogy
a legrangosabb európai- és világversenyekre, fesztiválokra a legjobb magyar csoportok mennek,
hanem azok, akik elõ tudják teremteni az utazás költségeit. 

Az ad hoc kollégium pályázati felhívásában a legrangosabb külföldi rendezvényeken történõ
magyar megjelenés elõsegítését tûzte ki céljául. Az, hogy melyek ezek az események, a valamennyi
amatõr mûvészeti ágban mûködõ országos hatókörû civil szervezetek adott mûfajra vonatkozó
rangsora alapján, ismert. A pályázókra vonatkozó szakmai kritériumok között szerepelt a kérelmet
benyújtó alkotóközösség mûvészeti ágon belüli rangjának, a hazai minõsítõkön és a külföldi
versenyeken elért eredményeinek bemutatása. Kértük csatolni az érintett országos hatókörû amatõr
mûvészeti társadalmi szervezet véleményét is. 

A beérkezett kérelmek a korábban a tárcánál bonyolított meghívásos pályázathoz képest némi
eltérést mutattak. Lényegesen több beadványra számítottunk. A tizenkét amatõr mûvészeti ág nem a
valóságos helyzetének és értékének megfelelõen volt reprezentálva és nem minden, a 2004-ben az
adott mûfajban megrendezett rangos eseményre tervezett utazás jelent meg a célhelyek között.

Úgy véljük, ennek a tényállásnak az egyik oka a viszonylag késõi, június 28-ai beadási
határidõ. A külföldi fesztiválok, versenyek több mint 90%-a tavasz végén és nyáron zajlik. Június
végére már szinte valamennyi eseményre szóló jelentkezési és részvételi díj befizetési határidõ lejár
és sokan nem mernek, vagy nem tudnak kockáztatni a bizonytalan és utólagos támogatás miatt. 

A másik ok az lehet, hogy az NKA-nál elsõ ízben kezelt pályázatra még nem figyelt fel minden
érintett.

Tizenhat megyébõl és Budapestrõl érkeztek kérések, a pályázatok közel egyharmada budapesti 
volt, ez megfelelt a korábbi gyakorlatnak.

Az események helyszínei között a határon túli magyar és a volt szocialista országok kisebb
mértékben szerepeltek, túlnyomó többségben nyugat-európai relációikba terveztek utazást az amatõr
mûvészeti együttesek. 

Az össze sen 65 ké rel met 13 költ ség ve té si szerv, 50 non pro fit szer ve zet és 2 vál lal ko zás nyúj -
tot ta be. Az ará nyok ha son ló ak az elõ zõ évek ben mu tat ko zók hoz és re á li san tük rö zik a
fenntartói–mûködtetõi hátteret.

A háromtagú grémium a Közmûvelõdési (1fõ) és a Népmûvészeti (2 fõ) Szakmai Kollégium
tagjaiból került kijelölésre. Munkájukat az említett testületekben ellátott tevékenységük részeként,
külön díjazás nélkül végezték. A szakemberek széles látóköre és megfelelõ tudása garanciát nyújtott a 
kérelmek megfelelõ elbírálásához.

Az ad hoc kollégium rendelkezésére bocsátott 30 millió forintból 340 ezer forint maradvány
keletkezett. Az indok: érintettség. A szarvasi pályázatnál az egyik szakértõ érintettséget jelentett,
viszont, ha a vonatkozó rendelkezés értelmében kimegy a terembõl, a maradó két fõ döntésképtelen.
Ezért ezt az egy beadványt, támogató ajánlással, az NKA elnökének továbbítottuk.

Az NKA Igazgatóságának munkatársai gyors és pontos elõkészítõ munkát végeztek.
A kollégiumi titkár lelkiismeretessége és ügyszeretete példaértékû volt.

Bíró Ágnes s. k.,
az Amatõr Együttesek Utazása
Ideiglenes Szakmai Kollégium

elnöke
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NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Csasztvan András
Titkár: Fekete Gabriella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 0

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) 0

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +101 400 000

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 101 400 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 646

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 349 101 400 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 349 101 400 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 349 101 400 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0
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A kollégium beszámolója:

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A 2004-es év volt az elsõ olyan év, amikor a miniszteri keretbõl százmillió forintot a

Nemzeti Kulturális Alapprogram Ideiglenes Szakmai Kollégiuma kezelt, ezért nem rendelkeztünk
korábbi tapasztalatokkal. Ennek ellenére zökkenõmentesen mûködött a pályázati rendszer, mert az
országos nemzetiségi önkormányzatok mindegyike tapasztalt, felkészült a kulturális programokat
átlátó kurátorokat delegált.

1.2. Kiemelt szakmai programként kezeltük a cigány kisebbséghez tartozó gyermekek részére
szervezett 2004. évi népismereti, életmód, anyanyelvi, kézmûves és olvasótáborok résztámogatását.
A gazdasági éven belül késõn állt fel a kuratórium, értelemszerûen a pályázati témák kiírásától
kezdve minden csúszott. Tudomásom szerint több nyári program elmaradt, mert nem értesültek
idõben a megítélt támogatásról. Pontos adataim nincsenek.

1.3. Nincs adatom
1.4. 
1.5. Elõször azt kéne eldönteni 2005-ben, mi lesz a sorsa az ideiglenes kollégiumnak.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A kurátorok a korábbi évek nemzetiségi kulturális tevékenységét vették figyelembe.

A tartalom nem, csak a forma változott…
2.2. Itt napi kommunikációra volt szükség. Az elõkészítõ feladatokat a NKÖM munkatársai

profi módon hajtották végre. (Tóth Zoltán József fõosztályvezetõ-helyettes, Kállai Katalin roma
ügyekért felelõs miniszteri biztos.)

2.3. A kuratórium tagjai pozitívan nyilatkoztak a Titkárság munkatársainak segítõkészségérõl,
azonban feszültséget gerjesztett az elcsúszott, késõi indítás.

3. Mûködési kérdések
3.2. Milyen formában lesz kezelve 2005-ben a nemzetiségi kultúrára szánt „Miniszteri keret”?

Amennyiben az NKA kezeli, úgy már most késésben van minden…
Elkerülhetetlenek az elmúlt év problémái.
Erre a tényre 2004. szeptember 30-án az NKÖM által összehívott Nemzeti Kulturális Bizottság 

ülésén felhívtam a figyelmet. Nem értesültem a fejleményekrõl.
Az összes többi kérdést csak annak tudatában van értelme megválaszolni, ha ez a „Miniszteri

keret” továbbra is az NKA keretein belül kerül megpályáztatásra.

Csasztvan András s. k.,
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Ideiglenes Szakmai Kollégium

elnöke
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KULTÚRA ÉS TURIZMUS
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Szabó Ildikó
Társelnök: Székely György
Titkár: Hajas Gizella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 100 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +100 000 000

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +15 500 000

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 215 500 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 664

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 80 212 000 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 80 212 000 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség vál -
la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 80 212 000 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11)  3 500 000
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A kollégium beszámolója

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kiemelt témák közül a kulturális turisztikai rendezvények, mint szükséges és jelentõs

igénnyel rendelkezõ projektek, indokolt témaválasztás volt. Az, hogy idõközben sem a GKM TH,
sem az NKÖM nem írt ki fesztiválpályázatot, jelentõsen megterhelte a kollégium munkáját a több,
mint 20-szoros pályázati igénnyel, elvárással.

1.2. Szakmai programként – kapcsolódva korábbi nagyrendezvény-pályázatokhoz, a
felhívásban rögzítettük a kistérségi prioritást. Ezt a bírálat során értékeltük. Elmondható, hogy a keret
és az igény nagy különbsége ellenére sikerült olyan támogatásokról dönteni, amely minta lehet a
további bírálatoknál. Vállalható, hogy ha kevesebb forrás volt is, de az a program, amelyik támogatást 
kapott, megérdemelten jutott támogatási forráshoz, mert vagy korábbról ismert, bevezetett, jól
mûködõ rendezvénysorozat volt, vagy mert olyan összefogást valósított meg, ami példaértékû.

1.3. A fesztiválok közös támogatását 100 millió Ft-os keretekkel nem lehet megoldani.
Nagyságrenddel nagyobb az éves igény. Ezek támogatásának hosszú távú megoldása a
költségvetésben rögzített keret és az arra vonatkozó pályázat, évekre elõre való támogatás biztosítása
jelentené a megoldást.

1.4. A pályázatok magukon viselték a szakmai – fesztiválszervezõi – útkeresések problémáit:
minden fesztivál, minden település kis programja = fesztivál. Ezért az NKA kutatástól sokat várunk,
hogy tisztázza a még nyitott kérdéseket, csakúgy mint a GKM regisztrációs pályázattól.

1.5. A jövõben nem kiterjeszteni kéne a pályázati lehetõségeket, hanem a nagyobbak
biztonságos támogatása és a regionális pályázati lehetõségek biztosítása – most kértünk kormány
rendelet-módosítást terület- és regionálisfejlesztési célelõirányzat ilyen jellegû felhasználására – után 
a kulturális vagy az MTH-val közösen a kulturális turisztikai programok azon körét meghatározni,
amelyek más forrásból nem támogathatóak és azokra szûkíteni a szükséges pályázati kört.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt irányelveket

figyelembe vette. 
2.2. Az NKÖM és az NKA viszonya kiegyensúlyozott, a szerepek nem teljesen tisztázottak –

talán most, hogy újra NK Alap lesz, így a háttérintézményi szerepe helyett megerõsödhet az önálló
„Alap-jelleg”. Ez nem jelent önálló kulturális programot, de függetlenséget, szakmai döntéshozatal
megalapozottságát igen. Ami probléma lehet, a támogatási összegek elaprózottsága. Érdemes lenne
összevetni az EU-s pályázatokon elnyerhetõ támogatási mértékekkel. Azok nagyságrendekkel
magasabb összegek.

2.3. Az NKA kommunikációja jelentõsen javult és önálló arculata ismert. Ez nyilván még
erõsödni fog. A szakmai közvélemény számít az NKA-ra és pozitívan ítéli meg tevékenységét.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA mûködése – ismerve több tárca pályáztatási háttérintézményét – kifejezetten

erõsnek, szakmailag megalapozottnak, hozzáértõnek nevezhetõ. Probléma nem volt, az eljárás idõben 
és szakszerûen történt, csakúgy mint a szerzõdések és levelek kezelése. A kulturális turisztikai
kollégium munkáját alapos és felkészült kollégák segítették. Köszönet és dicséret érte.

3.2. A pályázók problémái abból adódnak, hogy ahány kiíró és ahány kiírás, annyiféle
eljárásrend kerül kialakításra. Az NKA – bár a kulturális terület támogatója –, de a társtárcák és EU-s
források miatt pályázói már képesek lennének bonyolultabb, részletesebb ûrlapok, szakmai kérdések
megválaszolására. Ami az NKA-nál hiány, más pályázatok kezeléséhez képest, hogy nincs
értékelõlap, amit szakmailag elõkészítenének. Az EU-s eljárásrend – talán részben – átvehetõ lenne.
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3.3. Az Igazgatóság és a Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium kapcsolata
kiváló. Amint azt már jeleztük, a kollégium értékelõ lapokat készíthetne. Erre példát tudunk adni
mind hazai, mind EU-s társfinanszírozású pályázatok kezelésébõl.

3.4. Az eljárásrenddel nekünk nincs problémánk, akinek lehet, azok a pályázók. Talán érdemes
lenne egy felmérés a körükben is.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma, a rendezvények száma nõ. Divat a fesztivál – ezért is kell szûkíteni az

NKA által felvállalható támogatásokat.
4.2. Az ellenõrzésrõl nincs igazán tapasztalat, sok programot ismerünk – a hírérték erõs, de

nem minden – ezért is várjuk a fesztiválkutatás eredményét, illetve ha lenne rá mód, annak folytatását, 
hogy idén sok, éppen zajló fesztiválon készülhessen felmérés.

4.3. A kollégiumok szerepe szerintem döntõ. A pályázatok kiírása – ha nem teljesen változik
évente – végül is koncepciót képvisel, orientál. Ennek megfelelõen kiszámíthatónak kell lennie. Az
NKA Bizottsága nyilván átlátja, hogy mely területek kerülnek lefedésre a támogatásai által és
ezt értékeli.

Bízom abban, hogy a fesztiválok részterülete hozzájárul a kulturális projektek gazdagságához.
Bár nem látom az idei forrásoldalt még tisztán, de február végére össze kell álljon a kép. 

Szabó Ildikó s. k., (†)
a Kultúra és Turizmus

Ideiglenes Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖZKULTÚRA INFORMATIKA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Gecsényi Lajos
Titkár: Baditzné Dallos Nagy Gabriella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 0

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) 0

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõ meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõt évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 ,Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +247 500 000

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 247 500 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 64

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 22 247 500 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 22 247 500 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 22 247 500 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0
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A kollégium beszámolója:

Tekintettel a kollégium jellegére, elsõként összefoglaló áttekintést adok az egész
tevékenységrõl, majd a megfelelõség szerint kitérek a bizottsági szempontrendszerben felvetett
kérdésekre.

A kollégium a nemzeti kulturális örökség minisztere és az informatikai és hírközlési miniszter
közötti megállapodás végrehajtására jött létre, azzal a céllal, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram
keretében támogatást nyújtson a múzeumok és könyvtárak szolgáltatásfejlesztési, modernizálási
elképzeléseinek megvalósításához. A felosztható keret 247 500 E Ft volt. A célnak megfelelõen a
kollégium két altémában (múzeumi és könyvtári informatika) írt ki pályázatot. 

Miután a kollégium a pályázatok elbírálásánál elsõ ízben alkalmazta kísérleti jelleggel az
informatikai úton történõ pontozásos eljárást, a kiírást az eljárás tartalmi és informatikai kérdéseiben
történõ széles körû tájékozódás és vita elõzte meg. Ezek között kiemelt fontossággal bírt a pontozás
alapjául szolgáló szempontrendszer meghatározása. Fontosnak tartom kiemelni ezzel
összefüggésben, hogy  az ilyen jellegû kollégiumok összetételénél célszerû minden érintett
szakterület képviselõjét bevonni a tagok közé. (Ebben az esetben egy könyvtáros és négy
informatikai szakember volt a tagok között, a múzeumi területrõl azonban senki.) 

Noha a munka során több nehézség adódott mind a tartalmi, mind a technikai kérdésekben,
ezeket a kollégium jól megoldotta és összességében  általános érvényûnek tekinthetõ tapasztalatok
fogalmazódtak meg az eljárás egészét illetõen, amelyek felhasználhatóak a rendszernek valamennyi
kollégiumnál történõ bevezetéséhez. Mindenekelõtt ki kell emelni, hogy a pontozásos
döntés-elõkészítés  jelentõsen hozzájárult az objektív testületi értékítéletek és döntések
kialakításához.

A pályázati felhívásra 32-32 munka érkezett be az egyes altémákra, valamennyi érvényes volt.
Közülük harmincat budapesti, harmincnégyet vidéki székhelyû intézmény nyújtott be, míg fenntartó
szerint 32 központi költségvetési szervhez, 28 önkormányzati szervhez, 1 egyházi szervezethez, 3
alapítványhoz tartozott. Az igényelt támogatási összeg 1 607 997 507 Ft, azaz kb. hatszoros volt.

A bírálatnál a kollégium a támogatandó feladatok jellegénél fogva (könyvtárak: csatlakozás
illetve többlet adatbevitel a központi integrált könyvtári katalógus rendszerbe; múzeumok:
informatikailag támogatott látogatóbarát és többletinformációt tartalmazó rendszerek kiépítése) a
könyvtári területre 99 257 338 Ft (40,10%), a múzeumi területre 148 242 662 Ft (59,90%) támogatást
irányzott elõ. A támogatásból 3 múzeum (2 országos, 1 vidéki) és 19 (7 budapesti, 12 vidéki)
könyvtár részesült teljes vagy részleges összeggel.

A pályázatok megvalósításánál számottevõ nehézséget okozott a nyertes intézményeknek,
hogy a kiírásra és bírálatra a nyári holtszezonban került sor. Emiatt a szerzõdéskötés elhúzódott és a
megvalósításra maradó idõ lerövidült.

1. Szakmai tartalmi kérdések
1.1. A kollégium számára meghatározott támogatási célok megalapozottak és reálisak voltak.
1.2. Saját szakmai program nem volt.
1.3. A pályázatok mindkét területen visszaigazolták a megjelölt célokat.
1.4. A pályázatok a könyvtári területen megfeleltek az alapvetõ fejlesztési irányoknak.

A múzeumi területen a látogatóbarát rendszerek fejlesztését össze kellett kötni a nyilvántartási
rendszer korszerûsítésével és a benne lévõ információk közzétételével. Ez nem minden esetben
sikerült.

1.5. A hasonló jellegû pályázatokat célszerû lenne a nemzeti kulturális örökség egészét õrzõ
valamennyi közgyûjteményre (múzeum, könyvtár, levéltár) kiterjeszteni, valamint hangsúlyozott
támogatási lehetõséget biztosítani az elmaradott térségek felzárkóztatásához.
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2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium jellegénél fogva nem volt értelmezhetõ.
2.2. A kollégium szempontjából a NKÖM és a NKA ill. az IHM viszonya nagy jelentõséggel

bírt. A jövõben kívánatos e tekintetben minisztériumi (IHM) adminisztrációs folyamatok idõbeni
felgyorsítása. Bizottság és a kollégium kapcsolata zökkenõmentes volt.

2.3. Éppen a kollégium által gondozott terület (jelentõs, a nyilvánosság számára érzékelhetõ,
közgyûjteményi informatikai fejlesztés) tenné kívánatossá a pályázati eredmények határozottabb
kommunikációját.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az informatikai alapú döntés-elõkészítõ rendszer kezdeti nehézségeibõl adódóan merültek 

fel gondok az Igazgatósággal történõ együttmûködésben. Ezeket konstruktív módon megoldottuk.
3.2. Problémát jelentett, hogy a döntés jóváhagyása elhúzódott. Ez a pályázók számára

értelemszerûen bizonytalansági tényezõ volt: ki nyert, és ki nem, ami befolyásolta a tervezést, a
megvalósításra történõ felkészülést. Fokozottan törekedni kell ennek az átmeneti idõnek a
lerövidítésére.

3.3. A kapcsolat a kollégiumi titkárral problémamentes, jó volt.
3.4. A pályázati elõírásokkal kapcsolatos tapasztalatok egybevágnak az általános

tapasztalatokkal. (Költségvetési intézmények által ismételten benyújtandó igazolások problémája.)

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A kollégium jellegénél fogva ilyen tapasztalat nem volt.
4.2. Utólagos ellenõrzésre még nem került sor.
4.3. Hasonló pályázat ismételt kiírása esetén törekedni kell a pályázati célok és a

szempontrendszer világosabb és határozottabb megfogalmazására, amihez megkerülhetetlen a
szakterületek stratégiai elképzeléseinek a behatóbb ismerete. (Visszautalok az általános részben
megfogalmazottakra.) Ily módon érhetõ el  mind a hatékonyabb szelekció, mind a jobb felkészítés.

Gecsényi Lajos s. k.,
a Közkultúra Informatika

Ideiglenes  Szakmai Kollégium
elnöke
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DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Peternák Miklós
Titkár: Baditzné Dallos Nagy Gabriella

A kollégium megalakulását 2004-ben döntés nem követte. Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium és az NKA Bizottsága megállapodása alapján létrehozott ideiglenes kollégium további
tevékenysége 2005-ben várható. (A szerk.)
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A SAJÁTOS IGÉNYÛ
– FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ –
EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM – 2005*

Elnök: Mohás Lívia
Titkár: Baditzné Dallos Nagy Gabriella

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 20 000 000

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +19 054 650

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) –4 054 650

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 35 000 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 0

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 0 0

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 0 0

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség -
vál la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 0 0

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 35 000 000

*A kollégium – elnevezésében erre utalva – a pályázatok elbírálását a 2005. évben ejti meg. (A szerk.)   
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NÉPMÛVÉSZETI–TÁNCMÛVÉSZETI 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM*

Elnök: Kázmér Judit
Titkár: Pusztai Mária

db Ft

1 Ere de ti éves jó vá ha gyott ke ret 0

2 Elõ zõ évi ke ret ma rad vány (+; –) +1 111 630

3 Tárgy évi ke re tet ter he lõ elõ zõt meg elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

4 Idei ke re tet ter he lõ elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás (–) 0 0

5 Egyéb év kö zi ke ret mó do sí tá sok (+; –) +9 911 370

6 Mó do sí tá sok kal ki ala kult éves fel hasz nál ha tó keret 11 023 000

2004. évi dön té sek

7 Be ér ke zett pá lyá za tok 44

 Tá mo ga tott pá lyá za tok

8             pá lyá za ti fel hí vás sze rint 34 11 023 000

9             cím zett 0 0

10             egye di 0 0

11 ÖSSZESEN: 34 11 023 000

12 Eb bõl cél tá mo ga tás 0 0

13 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ elsõ évi kö te le zett ség vál la lás 0 0

14 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ má so dik évi kö te le zett ség vál -
la lás 

0 0

15 Tárgy évi ke re tet nem ter he lõ kö vet ke zõ  évek kö te le zett ség vál la lás
össze sen

0 0

16 Tá mo ga tott pá lyá za tok mind össze sen (11+15) 34 11 023 000

17 2004. évi ke ret ma rad vány (6–11) 0

*A két szakmai kollégium hagyományos közös mûködésérõl írásos beszámoló nem érkezett. (A szerk.) 
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