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ELSÕ RÉSZ
Általános rendelkezések

1.
A szervezet elnevezése, székhelye és bélyegzõlenyomata

A szervezet elnevezése: Nemzeti Kulturális Alapprogram
A szervezet hivatalos rövidneve: NKA
A szervezet angol nyelvû elnevezése: National Cultural Fund of Hungary 
Székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32.
Bélyegzõlenyomata: Ovális alakú ábrában (3 cm × 2,6 cm) 2 × 6 ágú életfa motívum, a fa törzsén

a Magyar Köztársaság címerével, a felsõ mezõ ívében az Európai Uniót jelképezõ 12 csillag, az alsó
mezõ ívében a  „Nemzeti Kulturális Alapprogram” szöveg felirattal.

2.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram jogállása

A Nemzeti Kulturális Alapprogram (a továbbiakban: Alapprogram) – a többször módosított* –
1993. évi XXIII. törvény rendelkezése alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továb-
biakban: minisztérium) költségvetésébe tartozó, elkülönített fejezeti kezelésû elõirányzat, amellyel a
miniszter a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon rendelkezik. Az Alapprogram az 1998.
december 31-ével megszüntetett, elkülönített állami pénzalapként mûködött Nemzeti Kulturális Alap
jogutódja.

3.
Az Alapprogram jogi szabályozása

Az Alapprogram létrehozását, kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenõr-
zés és a beszámolás rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó jogi szabályozást – a többször
módosított – 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: törvény), valamint végrehajtásáról szóló –
többször módosított** – 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: vhr.), jelen szabályzat
hivatkozásainál tartalmazzák. Az Alapprogramra kötelezõ elõírásokat tartalmaz továbbá a többször
módosított államháztartási törvény (1992. évi XXXII. tv.), valamint az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

* A törvényt módosította: az 1996. évi XXIX., az 1998. évi XC., az 1999. évi CXXV., a 2000. évi CXL., a 2001. évi L.,

valamint a 2002. évi LXII. törvény.

** A rendeletet módosította: az 5/2000. (III. 8.), az 5/2001. (III. 30.), a 22/2001. (XII. 27.), valamint a 22/2002.

(XI. 22.) NKÖM rendelet.
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MÁSODIK RÉSZ
Szervezeti szabályok

Az Alapprogram tisztségviselõi

A törvény alapján az Alapprogram tisztségviselõje:
– a Bizottság elnöke, aki a miniszter vagy az általa kinevezett személy,
– a Bizottság tagja,
– a szakmai kollégium vezetõje,
– a szakmai kollégium tagja.

I.
A miniszter

1.
Jogállása és hatásköre

A nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban: miniszter) az Alapprogramra vo-
natkozó jogállását és hatáskörét a jogszabályok részletesen szabályozzák.

A miniszter a törvény alapján az Alapprogram elnöke, ha e tisztséget nem kívánja személyesen
ellátni, megbízott elnököt jogosult kinevezni. A megbízott elnök e funkciójában a minisztert képvise-
li, beszámolási kötelezettségét jogszabály határozza meg.

Az átruházható elnöki funkción/jogosultságon kívül a miniszternek a jogszabályokban megha-
tározott esetekben – saját személyében gyakorolható – döntési jogosultságai vannak, mind a szerveze-
ti struktúra, mind a mûködés (ideértve konkrét támogatási döntéseket is) vonatkozásában. 

2.
A miniszteri keret megállapítása, felosztása és nyilvántartása

A miniszter naptári évenként, az állami költségvetés jóváhagyása után – a törvény 2. §-ának
(3) bekezdés b) pontjának figyelembevételével – meghatározza az általa közvetlenül felhasználható
keret (a továbbiakban: miniszteri keret) mértékét.

A miniszteri keret tárgyévi igényelt konkrét mértékérõl és/vagy összegérõl (% és/vagy Ft) a mi-
niszter döntése elõtt a Bizottsággal – képviselõi útján a bizottsági ülésen – egyeztetést folytat.

A Bizottság egyeztetési jogának érdemi gyakorlása céljából az igényelt miniszteri keretre vo-
natkozó írásbeli elõterjesztést a minisztérium megfelelõ idõben eljuttatja a Bizottság elnökének. 

A miniszter a Bizottsággal történt egyeztetést követõen a miniszteri keret mértékérõl és/vagy
összegérõl rendelkezik.

A miniszter a miniszteri keret mértékéig vállalhat kötelezettséget a tárgyévre.
Döntéseit a vhr. 8. § (3) a)–d) pontja szerinti felosztásban közli a kezelõ szervezettel.
A miniszteri keret felhasználását az NKA Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a vhr.

fenti pontjai szerinti bontásban naprakészen tartja nyílván. A nyilvántartást a minisztérium kijelölt
munkatársával az Igazgatóság igény szerint, de legalább negyedévente egyezteti, továbbá folyamatos
munkakapcsolat keretében a minisztérium illetékes vezetõi részére adatokat szolgáltat.
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3.
Miniszteri pályázatok

A miniszter saját kerete terhére a jogszabályokban és az e szabályzatban meghatározottak sze-
rint az Alapprogram támogatási céljainak megfelelõen 

– nyilvános vagy meghívásos pályázatokat hirdethet, 
– más szervezettel közös pályázatot hirdethet, 
– az állandó kollégiumok közös pályázati pénzalapjához hozzájárulhat, valamint
–egyedi pályázatokat támogathat.
A jogszabályok vagy jelen szabályzat eltérõ rendelkezései kivételével a miniszteri pályázatok-

ra – ideértve az egyedi elbírálású pályázatokat is – az általános szabályokat kell alkalmazni.

3.1. Nyilvános (meghívásos) pályázatok

3.1.1. A miniszter saját hatáskörében a több kulturális területet, mûvészeti ágat érintõ ún.
összmûvészeti nagyrendezvények pályázati elbírálása, vagy más kiemelkedõen fontosnak tartott té-
makörben, a miniszteri keretbõl elkülönített pénzalap terhére, nyilvános vagy meghívásos pályázati
felhívást tehet közzé, pályázatot hirdethet. 

A pályáztatás lebonyolítására a miniszter – az állandó szakmai kollégiumokhoz hasonlóan –
ideiglenes kollégiumot hozhat létre, a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel. Ugyanígy ide-
iglenes kollégiumot hozhat létre a Bizottság javaslatára, a Bizottság által speciálisan meghatározott cél
pályáztatásának lebonyolítására.

Az ideiglenes kollégium létrehozásáról, létszámáról, feladatkörének és jogkörének meghatáro-
zásáról – a jogszabály alapján – a miniszter a Bizottsággal elõzetesen egyeztet.

A miniszter a pályázat témája szerint
– az állandó szakmai kollégiumok vezetõi/tagjai közül,
– külsõ szaktekintélyekbõl,
– minisztériumi munkatársakból, vagy
– a fentiek kombinációjából álló
ideiglenes kollégiumot hozhat létre.
A pályázati felhívást a miniszter – döntése szerint – közvetlenül személyesen határozza meg,

vagy az általa elõzetesen meghatározott szempontok és a tervezet jóváhagyása mellett az általa létre-
hozott ideiglenes kollégium hatáskörébe utalja.

A miniszter alkalmanként határoz arról is, hogy az ideiglenes kollégiumot döntési jogkörrel ru-
házza fel, vagy személyesen kíván dönteni az ideiglenes kollégium által részére a döntéshez készített
indokolt elõterjesztés alapján. Az elsõ esetben a miniszter vétójogot gyakorol, a második esetben – az
ideiglenes kollégium döntéselõkészítõ, szakértõi tevékenysége figyelembevételével – dönt.

Az ideiglenes kollégium vezetõjének személyét a miniszter saját hatáskörében nevezi ki. 
A vezetõ 
– levezetõ elnöki funkciókat lát el, szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal rendelkezik, vagy
– az állandó kollégiumi elnökkel azonos jogkörrel rendelkezik.
Tevékenységét a jogszabályban és a jelen szabályzatban a kollégiumi vezetõkre vonatkozó sza-

bályok szerint, az alapító okiratban foglalt sajátos eltérésekkel köteles ellátni, tevékenysége szabályos
ellátásáért közvetlenül a miniszternek tartozik felelõsséggel.

Az ideiglenes kollégium létrehozását, vezetõjének és tagjainak megbízását, azok hatáskörét és
az eljárásra vonatkozó külön szabályokat, amelyek kiterjednek minden érdemi kérdésre, a miniszter
alkalmanként (több alkalomra létrehozott ideiglenes kollégium esetén naptári évenként) alapító ok-
iratban szabályozza.
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3.1.2. A más szervezetekkel (minisztériumok, gazdálkodó szervezetek stb.) egy-egy pályázati
cél megvalósításához együttesen létrehozott pénzalap elosztásának konkrét témáiról, szempontjairól,
az ideiglenes kollégium felállításáról, a pályázati kiírás elfogadásának módjáról, a döntési mechaniz-
musról, a közzétételrõl és minden más érdemi kérdésrõl a miniszter a társpályáztatóval elõzetesen
megállapodik, és a pályázat lebonyolítására vonatkozóan megállapodást kötnek. 

A társpályáztató általános szabályként paritásos elven jogosult az ideiglenes kollégiumba tago-
kat delegálni, kivéve, ha a hozzájárulás arányában a miniszter másként nem állapodik meg.

A vezetõt konszenzusos alapon kell kijelölni.
A közös pályázatot lebonyolító ideiglenes kollégium részére az alapító okiratot ez esetben is a

miniszter adja ki.
3.1.3. Mindkét típusú ideiglenes kollégium vezetõjének és tagjainak megbízási szerzõdése a pá-

lyázat lebonyolítására jön létre, ideértve a szakmai beszámolók bírálatát is.
Díjazásukról a miniszter – a Bizottsággal, illetve pénzügyi forrás tekintetében az Igazgatóság-

gal elõzetesen egyeztetve – határoz.
A miniszter által létrehozandó ideiglenes kollégiumok mûködésére egyebekben, a jogszabály-

ban és jelen szabályzatban meghatározott általános szabályokat kell alkalmazni.
Az ideiglenes kollégiumok létrehozásakor biztosítani kell a mûködtetésükhöz szükséges költ-

ségvetési elõirányzatokat és pénzügyi forrást.
Az állandó szakmai kollégiumok közös pályáztatásához biztosított kiegészítõ források esetén a

kollégiumok közös pályázati szabályait kell alkalmazni.

3.2. Szakértõi bírálat

A miniszter a saját vagy más pályáztatóval közös pályázatát ideiglenes kollégium létrehozása
nélkül, szakértõk bevonásával is elbírálhatja.

A szakértõk a pályázati felhívást jogosultak megismerni és véleményezni, a beérkezett pályáza-
tokat pedig a miniszter (társpályáztatóval közösen) által esetenként megjelölt szempontok figyelem-
bevételével szakmailag minõsíteni, a miniszteri döntéshez alkalmas rendszerben elõterjesztést készí-
teni.

A szakértõk és esetenként a szakértõi testület vezetõjének felkérésérõl, a díjazás megállapításá-
ról a miniszter – az Igazgatóság adminisztratív közremûködésével – intézkedik. Társpályáztató eseté-
ben a pályázat szakértõkkel történõ lebonyolításának minden lényegi kérdésében egyeztetni kell a má-
sik féllel és annak tartalmát megállapodásban rögzíteni, ami egyben a végrehajtás alapdokumentuma.

3.3. Egyedi pályázatok

A minisztérium – saját eljárási rendje szerint – a miniszter részére döntésre elõkészíti a minisz-
terhez beérkezett egyedi pályázatokat.

A vhr. 28. § (1) bek. alapján az Igazgatóság vezetõsége a szerzõdéseket a miniszter felhatalma-
zása alapján jogosult megkötni.

A miniszter és a Bizottság az egyes naptári évekre vonatkozóan meghatározzák a jelentõs össze-
gûnek minõsített támogatások összeghatárát.

Az ezt meghaladó támogatási igényeket a Bizottság jogosult a miniszteri döntést megelõzõen
véleményezni, a soron következõ / szükséges esetben rendkívüli ülésén. 



NKA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA � NKA HÍRLEVÉL 1135

II.
A Bizottság

A Bizottság az Alapprogram – elvi, irányító és koordináló jogkörrel rendelkezõ – vezetõ testü-
lete. 

A Bizottság vezetõ tisztségviselõje az elnök.
Az elnökbõl és 12 tagból álló testület jogkörét és feladatkörét a jogszabály [vhr. 7. § és 8. §

(1) bek.] részletesen meghatározza, amihez kapcsolódó eljárási szabályokat jelen szabályzat állapítja
meg.

Az Alapprogram vezetõ testülete hatáskörét és feladatkörét – általános szabályként – testületi
ülésén, meghatározott körben és felhatalmazás alapján pedig elnöke/tagjai eljárásával – látja el.

A Bizottság az Alapprogram jogszerû és eredményes mûködése céljából – elvi, irányító jog-
körében – a szakmai kollégiumokra vonatkozóan kötelezõ érvényû határozatokat hozhat, valamint – az
összehangolt mûködés és az alapértékek egységes érvényesülése céljából – a kollégiumoknak követés-
re ajánlott egyetemleges irányelveket és konkrét ajánlásokat tehet, továbbá a kollégiumokkal kapcso-
latos vitás kérdésekben követendõ állásfoglalásra jogosult.

A Bizottság hatáskörébe tartozik egyedi döntéseket hozni, amennyiben a Bizottság elnöke az ál-
landó szakmai kollégiumok (ideértve több kollégium közös pályázatát is)

– pályázati kiírásával, vagy
– egyes döntéseivel, illetve
– szakértõ felkérésével
nem ért egyet.
A Bizottság az elnök egyet nem értése, illetve az egyes támogatási döntéseket felfüggesztõ in-

tézkedése esetén a jogszabályban [vhr. 20. § (2) bek., illetve a 24. § (3) bek.] foglaltaknak megfelelõen,
a Bizottság elnöke által elõterjesztett anyagok (az elnök indokolt írásbeli véleménye/kifogása, az érin-
tett kollégium vezetõjének írásbeli állásfoglalása, egyéb, a döntéshez szükséges anyagok) alapján a vi-
tás pályázati kiírásokat/döntéseket elbírálja.

A Bizottság az Alapprogram tisztségviselõire vonatkozóan etikai normákat határozhat meg, va-
lamint etikai ügyekben állásfoglalásra jogosult.

Általános etikai ügyekkel a Bizottság, a tagok legalább 2/3-ának, 8 fõnek egyetértõ kezdemé-
nyezésével foglalkozik. 

Az egyedi etikai ügyeket a Bizottság kijelölt tagjai (legalább 3 fõ) megvizsgálják és az üggyel
kapcsolatos határozati javaslatukat döntéshozatal céljából a Bizottság elé terjesztik.

A Bizottság az egyes szakterületek mind teljesebb képviselete, lefedettsége céljából az állandó
szakmai kollégiumok célszerû összetételére, a részterületek arányos képviseletének figyelembevéte-
lére a miniszter részére javaslatot tehet.

A Bizottság hatáskörében speciális célú ideiglenes kollégium létrehozására javaslatot fogalmaz
meg a miniszternek.

A Bizottság mûködési rendjérõl és ellenõrzési feladatairól e szabályzat Harmadik és Negyedik
része rendelkezik.

1.
A Bizottság elnöke

A Bizottság vezetõ tisztségviselõje az elnök, akinek jogkörét és feladatkörét a jogszabály [vhr.
3. §, 24. § (2)–(3), 30. §] és jelen szabályzat határozza meg.
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Az elnök akadályoztatása idejére jogosult – a miniszter elõzetes jóváhagyásával – a Bizottság
tagjai közül helyettesét kijelölni. A helyettes utólagos beszámolási kötelezettséggel, az aktuális felada-
tokat az elnök teljes jogkörében (a megbízásban foglalt esetenkénti indokolt korlátozásokat kivéve) jo-
gosult ellátni.

1.1 Az elnök általános hatáskörébe és feladatkörébe tartozik
a) képviselni az Alapprogramot és a Bizottságot, a minisztériummal, a közigazgatási szervek-

kel, a szakmai és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos meghatározó fontosságú ügyekben, valamint
az Alapprogrammal kapcsolatos jogalkotásban,

b) kezdeményezni, illetve közremûködni az Alapprogramnak – a törvényben meghatározott cé-
lokhoz szükséges – pénzügyi és egyéb feltételeinek biztosításában,

c) megszervezni és összeállítani a Bizottság éves munkatervét,
d) a rendes üléseket összehívni az Alapprogram mûködésével kapcsolatos bizottsági feladatok

ütemezése szerint és meghatározni a napirendhez szükséges elõkészítõ anyagokat, az esetenként meg-
hívandó személyeket,

e) rendkívüli ülést összehívni, ha az Alapprogram folyamatos és zavartalan mûködése érdeké-
ben az indokolttá válik, továbbá, ha a miniszter, vagy az igazgató, vagy a bizottsági tagok legalább har-
mada (legalább 4 fõ) írásban és a napirend megjelölésével azt indítványozza,

f) elnökölni és levezetni a Bizottság üléseit,
g) emlékeztetõt készíttetni az ülésekrõl, kiemelten a döntésekrõl, határozatokról és állásfogla-

lásokról, és az ülések dokumentumait hitelesíteni,
h) összehívni a Bizottság és a kollégiumok vezetõinek együttes ülését az idõszakonkénti párbe-

széd, a pénzügyi keretek felosztása, a komplex – több kollégium szakma-körét érintõ – programok tá-
mogatásának megtárgyalása vagy bármely más indokolt esetben, 

i) biztosítani a Bizottság és a kollégiumok közötti folyamatos információs kapcsolatot a kollé-
giumi vezetõkkel személyesen, valamint – a kollégiumi üléseken való esetenkénti részvétellel – a kol-
légiumokkal együttmûködve, 

j) elbírálni a miniszteri keretbõl támogatott pályázók szakmai beszámolóit és indokolt esetben
személyesen szakmailag ellenõrizni a kijelölt pályázatok megvalósulását,

k) megszervezni és lebonyolítani a kollégiumok éves beszámoltatását, 
l) összeállítani a Bizottság éves beszámolójának tervezetét, valamint a Bizottság által elfogadott

véglegesített szövegét,
m) biztosítani – folyamatos tájékozódással, kapcsolattartással és ellenõrzéssel – a szakmai kol-

légiumok jogszerû, etikus és a bizottsági döntéseknek, ajánlásoknak megfelelõ mûködését, szükség
esetén eljárást kezdeményezni,

n) megszervezni a vhr.-ben meghatározott idõközönkénti általános tisztújítást és az esetenkénti
új tisztségviselõi megbízásokat,

o) indítványozni a miniszternél a kötelezettségeiket megszegõ bizottsági tagok, kollégiumi ve-
zetõk és tagok, valamint – indokolt esetben – a kollégium összes tisztségviselõjének egyidejû vissza-
hívását,

p) lebonyolítani a jogszabály szerinti évenkénti programegyeztetést a kapcsolódó célú fejezeti
kezelésû elõirányzatok kezelõivel és gondoskodni az egyeztetés jegyzõkönyvezésérõl, valamint folya-
matos kapcsolatot tartani a kulturális területen pályáztató közalapítványok, jelentõsebb alapítványok
kuratóriumainak elnökeivel a kulturális mecenatúra összehangolása, illetõleg az Alapprogram támo-
gatási célkitûzéseinek hatékonysága érdekében,

r) kapcsolatot tartani a sajtóval az Alapprogram egészét érintõ, annak mûködtetésével összefüg-
gõ fõbb információk nyilvánosságra hozatala céljából,
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s) kezdeményezni a mecénások körének bõvítését, gondoskodni a szponzori (támogatási) szer-
zõdésekben az Alapprogram részérõl vállalt programok megrendeztetésérõl, a rendezvényeken részt
venni, a szponzorokkal személyes kapcsolatot tartani,

t) ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság tagjainak is el kell látniuk.
Az elnök bizalmasan tartozik kezelni az üléseken elhangzott – személyes jellegû (érintettségû)

– véleményeket, minõsítéseket.
Amennyiben a Bizottságban a tagok legalább 1/3-a (legalább 4 fõ) kisebbségi véleményt fogal-

maz meg, kérésükre azt az elnök köteles nyilvánosságra hozni.

1.2. Az elnök pályázati kiírásokkal és a döntésekkel kapcsolatos hatáskörébe és feladatkörébe
tartozik

a) egyetértése esetén aláírásával jóváhagyni a szakmai kollégiumok pályázati kiírásait,
b) egyet nem értése esetén a pályázati kiírást döntéshozatal céljából a Bizottság elé terjeszteni,
c) kifogása esetén felfüggeszteni a szakmai kollégium támogató döntését, és indokainak közlé-

sével azt döntéshozatal céljából a Bizottság elé terjeszteni.
Az 1.2. a)–c) pontban felsorolt esetekben az elnök a vonatkozó jogszabályok, jelen szabályzat,

valamint a Bizottság kötelezõ érvényû határozatai alapján jogosult eljárni.
Az 1.2. c) pontban foglalt esetben az elnök a pályázati kiírást is figyelembe véve hozza meg dön-

tését.
1.3. Az elnök feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az Igazgató-

ság biztosítja. Az elnök kiadásai fedezetére a miniszter – a Bizottság elõzetes egyetértésével – éven-
ként külön pénzügyi keretet határoz meg. 

A megbízott elnök díjazását a miniszter állapítja meg. Az elnök az Igazgatóság költségve-
tésében és felhasználási jogkörébe elkülönített pénzkeret felett kötelezettségvállalási jogkörrel rendel-
kezik, az Igazgatóság kijelölt munkatársának ellenjegyzése mellett.

Az elnök az Igazgatóság vezetõjével, az igazgatóval (a gazdasági igazgatóval, a továbbiakban:
helyettese) közvetlen munkakapcsolatot tart fenn, kölcsönösen tájékoztatják egymást, együttmûköd-
nek a feladatok megoldásában. Az Igazgatóság munkatársainak az elnököt segítõ tevékenységérõl,
munkájuk ellenõrzésérõl a munkáltatói jogkört gyakorló igazgató és helyettese gondoskodik.

Az elnök köteles betartani az Igazgatóság mûködési rendjére vonatkozó, mûködésével össze-
függõ szabályokat. Feladatai teljesítésében közvetlen munkatársként a Bizottság titkára segíti.

Az elnök a Bizottsággal és a szakmai tevékenységével kapcsolatosan önálló kiadmányozási jog-
gal rendelkezik. 

2.
A Bizottság tagjai

2.1. A Bizottság tagjainak jogosultságai
a) konzultánsként részt venni az egyes szakmai kollégiumok ülésein,
b) indokolt esetben kezdeményezni egyes szakmai kollégiumok mûködésének értékelését, részt

venni az ellenõrzésben,
c) részt venni a sajtótájékoztatókon, valamint a szponzorokkal közös rendezvényeken,
d) tájékoztatni a Bizottságot a kulturális élet várható jelentõsebb eseményeirõl,
e) betekinteni az Alapprogram testületeinél és az Igazgatóságnál keletkezett, illetve érkezett –

pályáztatással összefüggõ – valamennyi iratba, továbbá információt, szakmai felvilágosítást kérni.
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2.2. A Bizottság tagjainak kötelezettségei
a) felkészülten részt venni az üléseken és közremûködni a döntések meghozatalában, 
b) képviselni a többségi szavazással elfogadott határozatokat, irányelveket, ajánlásokat és állás-

foglalásokat, valamint saját vagy mások esetleges különvéleményét bizalmasan kezelni,
c) részt venni az elnök egyet nem értése esetén a tervezett kollégiumi pályázati kiírások elbírá-

lásában,
d) részt venni az elnök által felfüggesztett pályázati döntések elbírálásában,
e) esetenként részt venni az etikai ügyek kivizsgálásában és a határozat meghozatalában,
f) bizalmasan kezelni az üléseken elhangzott személyes jellegû (érintettségû) véleményeket, mi-

nõsítéseket,
g) informálni a Bizottságot az Alapprogramot érintõ minden közérdekû kérdésrõl.

2.3. A miniszter a Bizottság tagját – a tagot jelölõ szakmai és társadalmi szervezet véleményé-
nek kikérése mellett – felmentheti, ha tisztségébõl eredõ, a törvényben, a vhr.-ben és jelen szabályzat-
ban meghatározott jogaival visszaél, vagy kötelezettségeinek nem tesz eleget, így különösen, ha 

– a 2.2. a) pontban elõírt kötelezettségét az évi ülések felérõl történõ bármely okból történõ tá-
volmaradással megszegte, vagy ha egynél több alkalommal igazolatlanul távolmaradt,

– a 2.2. b)–f) pontban meghatározott kötelezettségét megszegte, vagy etikailag kifogásolható
magatartása miatt – a Bizottság javaslata alapján – a tisztség betöltésére nem alkalmas. 

Etikai ügyekben a tagok visszahívásának indokoltságáról a Bizottság minõsített (3/4-es) titkos
szavazással hozza meg javaslatát.

A miniszter külön szabályzatban állapítja meg a Bizottság tagjait megilletõ megbízási díj össze-
gét, valamint a számukra biztosított költségtérítés fajtáit.

3.
A Bizottság titkára

A Bizottság titkára az elnök közvetlen munkatársaként 

a) szervezi, egyezteti és nyilvántartja az elnök programjait,
b) elõkészíti a bizottsági üléseket, ezen belül elkészíti a meghívókat, az elõkészítõ anyagokat, az

Igazgatóság részére idõben jelzi a terem- és ellátási igényeket,
c) gondoskodik a meghívók, emlékeztetõk és a Bizottság tagjai részére kiküldendõ egyéb kül-

demények postázásáról, továbbá irattározásáról,
d) emlékeztetõt / jegyzõkönyvet vezet a bizottsági ülésekrõl, gondoskodik azok, valamint a Bi-

zottság határozatainak, irányelveinek és ajánlásainak megfelelõ nyilvántartásáról,
e) a Bizottság elnöke közvetlen irányításával szervezi az általános és az esetenkénti tisztújításo-

kat,
f) nyilvántartást vezet a Bizottság tagjai és a kollégiumi vezetõk megbízatásával kapcsolatos

adatokról, gondoskodik megbízatásuk dokumentálásáról, a Bizottság tagjai megbízási díjának kifize-
tésérõl,

g) nyilvántartást vezet a kulturális terület szakmai és társadalmi szervezeteirõl, amelyek az
Alapprogram Bizottságába és szakmai kollégiumaiba (a továbbiakban: az Alapprogram testületei) már
jelöltek, illetve küldtek tisztségviselõket, továbbá amelyek új jelölések/delegálások alkalmával érde-
keltek lehetnek,

h) elõkészíti a Bizottságnak az elnök által felfüggesztett pályázati kiírással kapcsolatos indokolt
írásbeli elõterjesztést,
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i) elõkészíti a Bizottságnak az elnök által felfüggesztett kollégiumi döntéssel kapcsolatos indo-
kolt írásbeli elõterjesztést, amelyhez csatolja a döntéssel kapcsolatosan bekért háttéranyagot és a felül-
bírálathoz esetenként szükséges egyéb elõkészítõ anyagokat,  

j) közremûködik az éves beszámoló szempontjainak összeállításában és a szakmai kollégiumok
beszámolóinak kiértékelésében,  

k) ellátja a Bizottság elnöke feladatait segítõ titkársági feladatokat,
l) nyilvántartást vezet az elnöki keret kötelezettségvállalásairól, kiadásairól,
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Bizottság elnöke megbízza.
A Bizottság titkára feladatait az Igazgatóság vezetõségével és munkatársaival együttmûködve

és összehangoltan látja el. A munkájával összefüggõ, indokolt adminisztratív, iktatási, irattározási se-
gítséget az igazgató titkárnõje hivatalból teljesíti, a többi munkatárs részére feladatok kijelölésére az
igazgató (helyettese) jogosult engedélyt adni.

Önálló kiadmányozási jogkörrel a Bizottság elnökének írásbeli felhatalmazása alapján és meg-
határozott körben rendelkezik.

A feladataival kapcsolatosan szükségessé váló kötelezettségvállalás a Bizottság elnöke kerete
terhére az elnök által, az Igazgatóság kijelölt vezetõinek ellenjegyzésével történhet.

III.
Szakmai kollégiumok

1.
Állandó szakmai kollégiumok

Az Alapprogram állandó szakmai kollégiumainak felsorolását és egységes hatáskörüket, illetve
feladatkörüket a jogszabály [vhr. 14. § és az 1. számú melléklete] és jelen szabályzat tartalmazza. 

Minden szakmai kollégium kiemelt feladata többek között
– a nemzetközi megjelenés, 
– a nemzetiségi és a határon túli magyar kulturális események,
– a szakmai folyóiratok és szakkönyvek, 
– a szakmai nagyrendezvények,
– a hazai szakmai rendezvények,
– a szakmai kollégium szakterületéhez kapcsolódó oktatás,
– a szakterület digitalizációjával kapcsolatos feladatok
programjainak támogatása.

Az alkalmazott mûvészetek, továbbá az ún. könnyû mûfaj az érintett kollégiumok támogatási
körébe tartoznak.

A hivatásos és a magas színvonalú nem hivatásos mûvészeti tevékenység nem különíthetõ el éle-
sen egymástól, ezért kérelmeik kezelése és elbírálásuk az illetékes szakterület szakmai kollégiumához
tartozik.

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégiumhoz tartozik a közmûvelõdéssel szorosan összefüggõ
amatõr (mûkedvelõ) programok, továbbá a cirkuszmûvészet támogatása.

A Mozgókép Szakmai Kollégiumhoz tartoznak a filmgyártási, forgalmazói és üzemeltetõi terü-
letek mûvészeti produkciós pályázatai, valamint a mozgóképkultúra fejlesztésével, képzésével kap-
csolatos programok, a film- és videotár kialakítási (fejlesztési) támogatása.

A Népmûvészeti Szakmai Kollégiumhoz tartozik a néphagyományt õrzõ és továbbfejlesztõ te-
vékenységek, valamint a naiv mûvészet támogatása.
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A Színházi Szakmai Kollégiumhoz tartozik a hagyományos színmûvészeten kívül a bábmûvé-
szet és a szabadtéri színházi produkciók támogatása.

A Zenei Szakmai Kollégiumhoz tartozik a kórusok és az énekes szólisták támogatása.
A Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz tartoznak a könyvtári informatikai témák, a különbözõ

szintû informatikai rendszerek kialakítása és fejlesztése.
A Szépirodalmi Kollégiumhoz tartozik a felnõtt és gyermek szépirodalmi könyvkiadás és a fel-

nõtt irodalmi folyóirat-kiadás támogatása.
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumhoz tartozik a nem szépirodalmi kiad-

ványok (kivéve a közmûvelõdési szakmai kiadványokat) és a gyermekfolyóiratok, az e körbe tartozó
események, valamint az állat- és növénykertek, arborétumok támogatása.

2.
A kollégiumok vezetõi

A kollégium képviseletében rendszeres kapcsolatot tartanak a Bizottság elnökével és az igazga-
tóval, folyamatosan együttmûködnek a pályáztatási osztályvezetõvel, a kollégium titkárával, az elszá-
moltatási osztályvezetõvel, az elszámoltatást végzõ munkatárssal és a belsõ ellenõrrel.

A kollégiumok vezetõinek hatáskörébe és feladatkörébe tartozik
a) képviselni a kollégiumot a bizottsági üléseken,
b)  megszervezni a kollégium munkáját, elkészíteni a kollégium éves munkatervét, 
c) betartatni – az elnök és az igazgató által jóváhagyott – pályázati ütemtervet,
d) javaslatot tenni a pályázati kiírások szövegére, annak keretében érvényesíteni a Bizottság ál-

tal meghatározott prioritásokat, szükséges esetben az elnökkel egyeztetni,
e) gondoskodni a kollégium pénzügyi keretének – ezen belül a kiemelt célfeladatokra, valamint

egyedi elbírálásra kapott összegek – betartásáról,
f) szükség esetén elõzsûrizést végezni az érvénytelenség megállapítása céljából a beérkezett pá-

lyázati anyagban és megállapítani, hogy mely pályázatok nem felelnek meg a pályázati kiírásnak,
g) összehívni a kollégium rendes és rendkívüli üléseit,
h) elnökölni és levezetni a kollégium üléseit, 
i) részt venni a pályázatok elbírálásában,
j) szakmai indokolást készíteni a Bizottság elnöke által felfüggesztett támogatott pályázat felül-

bírálatához a Bizottság részére,
k) írásban kiértesíteni a döntés eredményérõl a pályázókat, 
l) kapcsolatot tartani a kollégium tagjaival, más kollégiumok vezetõivel, továbbá a minisztéri-

um illetékes szakfõosztályaival,
m) sajtótájékoztatót tartani a kiemelkedõ pályázatok elbírálásáról, a kollégium tevékenységérõl,

célkitûzéseirõl,
n) szervezni és irányítani a támogatott pályázatok szakmai beszámolójának értékelését és ellen-

õrzését, a jelen szabályzat Negyedik részében foglaltak szerint,
o) összeállítani a kollégium éves szakmai beszámolóját,
p) kapcsolatot tartani más, hasonló céllal pályáztató szervezetek kuratóriumaival.

A miniszter külön szabályzatban állapítja meg a kollégiumok vezetõit megilletõ megbízási díj
összegét, valamint a számukra biztosított költségtérítés fajtáit.

A jogszabály alapján a kollégiumi vezetõk felmentésére a bizottsági tagokra vonatkozó szabá-
lyokat kell megfelelõen alkalmazni.
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3.
A kollégium tagjai

A szakmai kollégiumok tagjainak jogai és egyben kötelezettségei

a) részt venni személyesen és felkészülten az üléseken, közremûködni az állásfoglalások, dön-
tések meghozatalában,

b) a pályázatok elbírálásában szakértõként közremûködni,
c) képviselni a többségi szavazással elfogadott határozatokat, állásfoglalásokat, egyedi (bírála-

ti) döntéseket, az esetleges különvéleményeket bizalmasan kezelni,
d) részt venni a támogatott pályázatok szakmai beszámolójának elbírálásában és szakmai, szük-

ség esetén helyszíni és/vagy komplex ellenõrzésében,
e) bizalmasan kezelni az üléseken elhangzott személyes jellegû (érintettségû) véleményeket,

minõsítéseket,
f) tájékoztatni a kollégiumot a várható jelentõs szakmai eseményekrõl,
g) beszámolni a szakmát vagy a kollégium munkáját érintõ tudomásukra jutott problémákról,

információkról.
A miniszter és a küldõ szervezetek az általuk jelölt, illetve delegált tagok közül a kollégium

(képviseletében a vezetõjének), ennek hiányában a Bizottság elnökének indokolt javaslatára
- visszahívják azt a tagot, aki az a) pontban elõírt kötelezettségét, az évi ülések felérõl bármely

okból történõ távolmaradással megszegte, valamint ha egynél több alkalommal igazolatlanul távolma-
radt;

- visszahívhatják azt a tagot, aki a b)-e) pontokban meghatározott kötelezettségét megsértette,
valamint aki etikailag kifogásolható magatartása miatt a tisztség betöltésére nem alkalmas.

Etikailag kifogásolható magatartás esetén a visszahívás kezdeményezéséhez a Bizottság 3/4-es
többségi szavazata szükséges, a többi vétség esetén elegendõ az egyszerû többségi szavazat.

A miniszter külön szabályzatban állapítja meg a kollégium tagjait megilletõ megbízási díj ösz-
szegét, valamint a számukra biztosított költségtérítés fajtáit.

4.
Szakértõk

A szakmai kollégiumok feladataik ellátásához speciális szakértelmet igénylõ egyedi esetekben
– elsõsorban a nevezési díjból befolyt összeg terhére – külsõ szakértõket vehetnek igénybe

– az egyes pályázatok elbírálása, 
– az egyes támogatott pályázatok szakmai beszámolójának értékelése, ellenõrzése 
céljából.
A szakértõ(k) felkérésének indokoltságát a kollégium vezetõjének írásbeli indítványára a Bi-

zottság elnöke hagyja jóvá az igazgató (helyettese) ellenjegyzésével. Véleményeltérés esetén a Bizott-
ság jogosult dönteni.

A megbízási szerzõdések megkötése az Igazgatóság feladata.
A szakértõ a szakvéleményét és a kollégium ülésén elhangzott véleményeket bizalmasan tarto-

zik kezelni.
A szakértõk összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat a IV. fejezet tartalmazza.
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5.
A kollégiumok közös pályáztatása

A több szakmát (kollégiumot) érintõ rendezvények, programok esetében két vagy több kollégi-
um közös pénzalap biztosításával együttes pályázatot is kiírhat.

A közös pályáztatást és bírálatot indokolhatja a közös pályázati cél, aminek együttes vagy koor-
dinált bírálata a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékonyabb és ésszerûbb felhasználását hívatott
elõsegíteni.

Ideiglenes kollégiumok 

A közös pályáztatás lebonyolítására az érintett állandó kollégiumok és a Bizottság javaslatára, a
miniszter ideiglenes kollégiumot hozhat létre.

Ideiglenes kollégium létrehozható egyszeri alkalomra, valamint egy vagy több naptári évre is.
Az ideiglenes kollégium az érintett kollégiumok vezetõjébõl és paritásos elven egy-egy, vagy

két-két kijelölt tagjából alakítható. Az ideiglenes kollégium vezetõje a Bizottság egy kijelölt tagja, aki
levezetõ elnökként – szavazati jog nélkül – tanácskozási jogkörrel jogosult közremûködni.

A több szakmai kört érintõ pályázati felhívások elbírálására – az érintett kollégiumok kezdemé-
nyezése alapján – ideiglenes kollégium akkor hozható létre, ha a kiírást az érdekelt kollégiumok külön-
külön jóváhagyták, a hozzájárulási összeget megszavazták, igényük szerint a pályázati anyagot meg-
tárgyalták, illetve ha ezt a lehetõséget számukra biztosították.

Ez esetben az érintett kollégiumok vezetõi és a kollégiumok által küldött tagok képviselik a
szakmai érdekeket, de a bírálatnál az együttes szempontokat kell elsõdlegesen elõmozdítaniuk.

Nem hozható létre ideiglenes kollégium, ha a pályázati téma kizárólag egy állandó kollégium
szakmakörébe tartozik. Ez utóbbi esetben az adott szakmai kollégium feladata a pályázat elbírálása.

Az ideiglenes kollégium vezetõjét és tagjait megilletõ megbízási díj összegét, valamint a szá-
mukra biztosított költségtérítés fajtáit – a Bizottsággal elõzetesen egyeztetve – a miniszter jogosult
megállapítani.

IV.
Összeférhetetlenségi szabályok

1.
A Bizottság tagjai, a kollégium vezetõi és tagjai

Az állandó szakmai kollégiumok döntéseinek meghozatalával kapcsolatos összeférhetetlenségi
szabályokat a jogszabály [vhr. 32. §] részletesen meghatározza. 

Pályázati döntések esetében a Bizottság tagjaira, a miniszter által létrehozott ideiglenes kollégi-
umok tisztségviselõire, valamint az ülésen résztvevõ, de szavazati joggal nem rendelkezõ, a miniszté-
riumot képviselõ köztisztviselõre ugyanezek a rendelkezések alkalmazandók.

Az összeférhetetlenség sajátos és esetenként mérlegelendõ típusa az elfogultság.
A pályázat elbírálásában nem vehet részt az sem, akitõl elfogultsága miatt pártatlan döntés nem

várható. Az elfogultság fennállását a kollégium vezetõjének kérdésére a kollégiumi tagoknak kell in-
dokolási kötelezettség nélkül bejelenteni, de egyes tagok valószínûsíthetõ elfogultságára a kollégium
vezetõje és más tagjai is hivatkozhatnak.
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Az érintett ellenvéleménye esetén az elfogultság kérdésének eldöntése – az indokolás meghall-
gatásával – a kollégium mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az egyes kollégiumok az összeférhetetlenség egyéb eseteit is meghatározhatják, amit a jegyzõ-
könyvben rögzíteni kell.

Az összeférhetetlenséget az érintettnek, vagy akinek arról hitelt érdemlõ tudomása van, a bírá-
lati ülés elején be kell jelenteni, amit a titkárnak jegyzõkönyvbe kell foglalni.

Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén a kollégium a jelenlévõ tisztségviselõinek 50% + 1
fõ szavazati arányával határoz.

A szakmai kollégiumok pályázati döntéseinél azon pályázatok esetében, amelyeknél valamely
bírálatot végzõ személy érdekeltsége fennáll, az érintett részvétele nélküli többi jelenlévõ 2/3-os sza-
vazatával meghozott döntés érvényes. A bírálatnál az érintett nem lehet jelen.

A támogatott pályázatok nyilvános közzétételekor az összeférhetetlenség miatt minõsített több-
séggel elfogadott pályázatokat megkülönböztetõ jelöléssel kell nyilvánosságra hozni.

2.
Szakértõk

Összeférhetetlenség miatt nem alkalmazható szakértõként, aki ahhoz a szakmai kollégiumhoz
abban a pályázati ciklusban pályázatot nyújtott be.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos – a szakértõkre is alkalmazandó – további szabályokat a
vhr. 32. §-a részletesen tartalmazza.

V.
A tisztújítási eljárás

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

Jelen szabályzat a jogszabály végrehajtásának eljárási rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

1.
A Bizottság tagjainak megbízása

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

A Bizottság tagjainak jelölése esetében a kollégiumi tagok delegálására vonatkozó szabályokat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Bizottság elnöke - a miniszterrel és a Bizottsággal történõ
elõzetes egyeztetés alapján – határozza meg azt a jelölést lebonyolító ernyõszervezetet (a szakmát je-
lentõs mértékben lefedõ tagsággal rendelkezõ gyûjtõ szervezetet), amelytõl a megüresedett bizottsági
helyekre jelölést kér. A választásban mind az ernyõszervezet, mind a jelölt vonatkozásában meghatá-
rozó, hogy milyen szakterület képviselete indokolt a Bizottság optimális személyi összetételének biz-
tosítása céljából. A miniszter a jelöléssel betölthetõ helyek legalább kétszeresének megfelelõ személy-
re kér jelölést, melyek közül jogosult az új tagokat kinevezni.
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2.
A szakmai, illetve társadalmi szervezetek által delegált kollégiumi tagok választása

2.1. A Bizottság elnöke felkéri a szakmai kollégiumoknak megfelelõ kulturális szakterület er-
nyõszervezetét a tisztújítás koordinálására és lebonyolítására. (Az ernyõszervezet kiválasztása –
amennyiben több is van egy szakterületen belül – az elnök jogkörébe tartozik.)

2.2. A Bizottság elnöke a lebonyolító szervezet rendelkezésére bocsátja a Bizottság által koráb-
ban jóváhagyott, nyilvántartásában szereplõ – feltétlenül meghívandó szervezetek – aktualizált listá-
ját, amelyet kötelezõ bevonni a választási eljárásba. Az Igazgatóság a meghívandó szervezetek listáját
az NKA honlapján közzéteszi.

Ha a lebonyolítónak további, az illetõ kollégium tevékenységéhez kapcsolódó, országos hatás-
körû/tevékenységi körû, bejegyzett szakmai és/vagy társadalmi szervezetrõl tudomása van, azokat is
tartozik bevonni az eljárásba, amirõl a Bizottság elnökét rövid úton, a választási eljárást megelõzõen
tájékoztatni kell.

2.3. Az ernyõszervezet egy jelöltállítási és egy szavazati joggal rendelkezik. A megfelelõ kollé-
gium szakmai körébe tartozó valamennyi tagszervezetük – amennyiben országos hatáskörû szakmai,
társadalmi szervezet – külön is egy-egy jelöltállítási, valamint szavazati joggal rendelkezik. Ugyanígy
a többi, ernyõszervezethez nem tartozó szervezet is a küldöttek személyére egy-egy jelöltet állíthat, és
egy-egy szavazati joggal rendelkezik.

2.4. A lebonyolító szervezet
– a jelöltállításra jogosult szervezetektõl 15 napos határidõvel írásban jelöléseket kér a kül-

dött(ek) személyére vonatkozóan, közölve a Bizottság ajánlását, miszerint a jelölt lehetõség szerint ne
legyen a szervezet elnöke vagy vezetõ tisztségviselõje,

– közli a megválasztható küldöttek számát és a javasolt szakmai összetételt,
– levélben egyben meghívja a szervezeteket a küldöttválasztó értekezletre,
– tájékoztatja az érintetteket, hogy az a szervezet, amely 15 napon belül nem küldi el jelöltje ne-

vét, a szavazáson részt vehet, de az ülésen már további jelöltet nem nevezhet meg.

2.5. A küldöttválasztó értekezleten a szervezeteket egy-egy személy képviselheti, akiknek teljes
körû írásbeli meghatalmazással kell rendelkezniük. A képviselõnek a szervezet bejegyzését igazoló
okmány másolatát is be kell mutatnia.

2.6. A választási ülésen a lebonyolító szervezet a valamennyi jelölt nevét tartalmazó listát a sza-
vazásra jogosultaknak átadja, akik kifogással élhetnek. Kifogást az Alapprogramra vonatkozó jogsza-
bályok vagy jelen szabályzat rendelkezéseinek megsértésére alapozva lehet tenni, amit jegyzõkönyv-
be kell foglalni. A kifogást a gyûlés résztvevõinek lehetõség szerint el kell bírálnia, jogértelmezési
probléma esetén a Bizottság elnökétõl (képviseletében az Igazgatóság vezetõsége is eljárhat) rövid
úton vagy írásban kérhetnek elvi állásfoglalást, amennyiben a kifogásra okot adó jelölõ szervezet a je-
löléstõl nem áll el. Írásbeli állásfoglalás-kérés esetén a választási gyûlést legalább 7 munkanappal el
kell halasztani és az ülés berekesztését követõ 48 órán belül – a Bizottság elnökének címezve - állás-
foglalást kell kérni.

2.7. Az érvényes jelölõlistán szereplõ személyek alapján a küldötteket 
– teljes körû egyetértés alapján, a szakma minél több részterületét lefedõ küldöttek kiválasztá-

sával, vagy annak hiányában
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– nyílt szavazással kell megválasztani: a személyekre egyenként kell szavazni.
Küldöttek azok lehetnek, akik a legtöbb szavazatot kapták, de legalább 50 % + 1 szavazatot sze-

reztek.

2.8. A lebonyolító szervezetnek a választási eljárásról minden lényeges momentumot és a kül-
döttek nevét tartalmazó jegyzõkönyvet kell készíteni, amit a lebonyolító szervezet vezetõjének és a vá-
lasztásban résztvevõk által megválasztott két szervezet képviselõjének hitelesítenie kell.

2.9. A jegyzõkönyvet és az egyes kollégiumokba küldött személyek adatait (név, levelezési cím,
állandó lakcím, telefon, foglalkozás/beosztás, tudományos fokozat, szakmai önéletrajz, nyilatkozat a
megbízás elfogadásáról) a lebonyolító szervezet a felkéréstõl számított 30 napon belül köteles a Bizott-
ság elnökének eljuttatni.  

Az általános szabályokat lemondás, felmentés, stb. esetén is alkalmazni kell.

VI.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

1.
A kezelõ szervezet jogállása, feladatköre, szervezeti és mûködési szabályai,

a munkáltatói jogkör gyakorlása

Az Alapprogramot a nemzeti kulturális örökség minisztere által önállóan gazdálkodó költség-
vetési szervként alapított, a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Igazgatósága kezeli.

Az Igazgatóság jogállását, feladatkörét, mûködési forrásait, valamint a sajátos közalkalmazotti
rendelkezéseket a jogszabály [vhr. 17. §], az Alapító okirat, az intézmény szervezetével és mûködésé-
vel kapcsolatos szabályokat pedig a miniszter jóváhagyási jogkörébe tartozó külön intézményi szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza.

A jogszabály alapján az Igazgatóság – ideértve a Bizottság és a szakmai kollégiumok – mûkö-
déséhez szükséges forrásokat az Alapprogramból kell biztosítani.

2.
Az Igazgatóság és az Alapprogram testületeinek együttmûködése

Az Igazgatóság tevékenységét a Bizottsággal és a szakmai kollégiumokkal összehangoltan, a
Bizottság elnökével és a kollégiumi vezetõkkel való közvetlen és folyamatos vezetõi és munkatársi
kapcsolattal látja el.

Az Alapprogram testületei és a kezelõ szervezet hatékony és zavartalan együttmûködését ki-
emelten a Bizottság elnökének az igazgatónak és a gazdasági igazgatónak rendszeres munkakapcsola-
tával (a folyamatban levõ ügyekrõl, feladatokról elõzetes konzultáció/tájékoztatás, a konkrét feladatok
megosztása stb.) kell biztosítani.

Az Igazgatóság munkatársai munkájukat kötelesek pártatlanul, befolyástól mentesen végezni,
valamint tartózkodniuk kell az Alapprogram Bizottsága, illetve szakmai kollégiumai tevékenysége so-
rán hozott döntés elõkészítõinek, illetve döntéshozóinak bárminemû befolyásolásától.
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HARMADIK RÉSZ
Mûködési szabályok

I.
A Bizottság

1.
Általános mûködési szabályok

A Bizottság hatáskörét és feladatkörét általános mûködési elve alapján az ülésein gyakorolja.
Az elnök és a tagok az üléseken személyesen vesznek részt. 
A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. 
A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. A következõ ülés idõ-

pontjában és tervezhetõ napirendjében az egyes bizottsági ülések befejezése elõtt az elnök a tagokkal
megállapodik.

A bizottsági rendes ülések meghívóinak és a szükséges elõkészítõ anyagoknak, mellékleteknek
(amelyek a testület munkáját, döntéshozatalát segítik) elküldésérõl a tagok és az ülésre meghívottak ré-
szére az elnök a titkár útján gondoskodik. A tagoknak a meghívó és az elõkészítõ anyag kézhezvételét
legalább az ülést megelõzõ 7 nappal elõbb biztosítani kell.

Az elnök a jelen szabályzatban meghatározott esetekben rendkívüli ülést is összehívhat, ez eset-
ben az írásbeli meghívót a rendkívüli ülés indokának és napirendjének megjelölésével, továbbá az elõ-
készítõ anyagot a tervezett ülést megelõzõen – lehetõség szerint – 5 nappal elõbb kell eljuttatni az érin-
tetteknek.

Az elnök az ülések napirendjét az igazgatóval (tartós távollétében helyettesével) elõzetesen
egyezteti.

Az ülések szakszerû elõkészítésérõl a Bizottság elnöke irányításával a Bizottság titkára gondos-
kodik, ezen belül:

a) a napirendi javaslatok érdemi tárgyalásához szükséges írásbeli elõkészítõ anyag elõkészíté-
sérõl vagy/és kiküldésérõl az elnök és az igazgató közremûködésével/elõzetes jóváhagyásával,

b) az ülések megszervezésérõl és zavartalan lebonyolításának biztosításáról, az Igazgatóság
közremûködésével, a belsõ szabályzatokban foglaltak szerint.  

A Bizottság határozatképességéhez az elnök és 8 fõ (a tagok 2/3-ának) jelenléte szükséges. Sza-
vazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

A Bizottság határozatképtelensége esetén az elnök köteles legalább 8 napos idõközzel a megis-
mételt ülést összehívni. A megismételt ülés határozatképességéhez ugyancsak az elnök és 8 tag jelen-
léte szükséges.

A bizottsági ülések állandó meghívottja a miniszter és a közigazgatási államtitkár (vagy megbí-
zottjuk), hivatalból állandó résztvevõje az Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója, belsõ ellenõre
és a Bizottság titkára.

Az elnök, ha a napirend indokolttá teszi, tanácskozási joggal a kollégiumi vezetõket, tagokat,
szakértõket, valamint az Igazgatóság egyes munkatársait is meghívhatja.

A Bizottság üléseit az elnök vezeti le, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag.
A Bizottság döntéseit az üléseken, nyílt szavazással és szavazattöbbséggel hozza meg.
Az elnököt a tagokkal egyenlõ szavazati jog illeti meg, de szavazategyenlõség esetén az elnök

szavazata dönt.
A Bizottság – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetõvé teszi –, az

elnök kezdeményezésére kivételesen ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Ebben
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az esetben a döntés megfelelõ dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen módon született döntése-
ket a Bizottság következõ ülésén jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

A Bizottság titkárának feladata az üléseken elhangzottakról összefoglaló jellegû emlékeztetõ,
ezen belül a határozatokról, irányelvekrõl, állásfoglalásokról, ajánlásokról szó szerinti lejegyzés ké-
szítése. Az emlékeztetõt az ülést követõen, de legkésõbb 5 munkanapon belül a titkárnak el kell készí-
teni és az elnökkel, egy felkért taggal, valamint az igazgatóval (helyettesével) hitelesíttetni, továbbá sa-
ját kézjegyével ellátni.

A titkár a hitelesített emlékeztetõt/jegyzõkönyvet a résztvevõknek és az állandó meghívottak-
nak az ülést követõ 20 munkanapon belül eljuttatja.

A bizottsági ülésrõl hangfelvétel készül, a titkár a hanganyagot 5 évig tartozik megõrizni. A Bi-
zottság elnöke szükség esetén a hangfelvétel leírását kérheti (részletes jegyzõkönyv).

A részletes jegyzõkönyvet csak az elnök kapja kézhez (5 munkanapon belül), a részletes jegy-
zõkönyvekbe a Bizottság tagjainak és a meghívottaknak betekintési joguk van.

A bizottsági emlékeztetõket/jegyzõkönyveket a titkárnak folyamatos sorszámozással kell ellát-
ni és az ülések összes dokumentációjával (meghívó, elõkészítõ anyagok stb.) együttesen kezelni.

A Bizottság határozatairól, irányelveirõl és ajánlásairól a titkár külön sorszám szerinti nyilván-
tartást vezet.

2.
A szakmai kollégiumok pénzkeretének felosztása

A Bizottság a jogszabályban [törvény 2. § (3) b), 7. § f) pontja] meghatározott elosztási szabá-
lyok szerint a szakmai kollégiumok részére egy adott naptári évben rendelkezésre álló összeget jogo-
sult felosztani.

A Bizottság elsõdlegesen az éves prioritásokat határozza meg, amelyhez a kollégiumok által fel-
használható céltámogatást1 (a kollégiumok keretein felül, illetve azon belül) rendelhet.

A Bizottság az egyes kollégiumok által önállóan felhasználható éves pénzkeretek nagyságáról a
kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, az adott szakterület súlyát, értékteremtõ szerepét mér-
legelve, az elõzõ évi beszámoló megítélése alapján, valamint a tárgyévi kollégiumi szakmai tervek, az
adott szakterület támogatottságának figyelembevételével dönt.

A jóváhagyott pénzkeretekrõl, a címzett2 és a céltámogatásokról a Bizottság elnöke a kollégiu-
mi vezetõket tájékoztatja.

A címzett támogatások maradványa – amennyiben a támogatás a kollégium keretét növelte – a
központi keret tartalékába kerül.

A céltámogatásokat a kollégiumok kijelölt célokra kötelesek felhasználni, azonban ha a támo-
gatásra érdemes pályázatok teljesítését követõen maradvány jelentkezik, a kollégium – a Bizottság
hozzájárulása esetén – más célra felhasználhatja.

A Bizottság köteles meghatározni a szakmai kollégiumok pénzkeretébõl a tárgyévben egyedi
pályázatra fordítható támogatás %-os mértékét, valamint a következõ két naptári évre elõzetesen vál-
lalható kötelezettségvállalás mértékét. 

1 Céltámogatás: egy-egy általánosabb, egyetemleges érvényû támogatási célra, például az éves prioritásokra biztosí-

tott pénzkeret.
2 Címzett támogatás: egy-egy konkrét, nevesített programra biztosított pénzkeret.
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II.
Az állandó szakmai kollégiumok

1.
Általános mûködési szabályok

A szakmai kollégiumok tevékenységüket a Bizottság határozatai, irányelvei és ajánlásai köve-
tésével, az Igazgatósággal, mint végrehajtó szervezettel együttmûködve látják el.

1.1. Az egyes szakmai kollégiumoknak a Bizottság által meghatározott pénzügyi keretbõl terv-
szerûen, a nyilvános pályázatokban megfogalmazni kívánt támogatási célok eredményes megvalósít-
hatóságának figyelembevételével kell gazdálkodniuk. A kollégium pénzügyi keretén belül külön keze-
lendõ, a Bizottság által esetenként kiemelt célokra rendelt összegeket csak a meghatározott cél megva-
lósításához lehet felhasználni.

A kollégiumok a pénzügyi keretük mértékének növelésére a Bizottságnak indokolással alátá-
masztott ajánlást tehetnek, attól személyes konzultációt kérhetnek.

A szakmai kollégiumok a támogatásokat – általános szabály szerint – a nyilvános (meghívásos)
pályázataikban megfogalmazott pályázati célokra, továbbá egyéb támogatásra érdemes célok megva-
lósulása érdekében egyedi elbírálással ítélik oda. 

1.2. A szakmai kollégium a tervezet pályázati kiírást közzététel elõtt köteles a Bizottság elnöké-
nek egyetértési jogának gyakorlása céljából megküldeni.

Abban az esetben, ha az elnök 10 munkanapon belül nem nyilatkozik, vagy ez idõn belül egyet-
értésérõl nyilatkozik, a pályázati kiírás érvényes, közzétételérõl az Igazgatóság intézkedik.

A jogszabályban [vhr. 20. § (1)-(2) bek.] meghatározott határidõn belüli sikertelen egyeztetés
esetén az elnök írásbeli indokolás elõterjesztésével együtt – a végleges döntést a Bizottsághoz utalja.

1.3. Pályázaton kívüli egyedi bírálatra a Bizottság által évente %-os mértékben meghatározott
keret áll a kollégiumok rendelkezésére.

Egyedi pályázatnak (kérelemnek) tekintendõ minden olyan támogatási igény, amelyet nem a
kollégium nyilvános pályázatára nyújtottak be, vagy/illetve nem illeszkedik a pályázati felhívásban
foglalt támogatási célokhoz, ugyanakkor az igény részbeni vagy teljes támogatását a kollégium a szak-
mai érdekek mérlegelésével kiemelkedõ jelentõségûnek tarthatja.

1.4. A szakmai kollégiumok döntéseiket önállóan és egyetemleges felelõsséggel hozzák meg. 
Döntéseiknél a törvényben meghatározott célkitûzésekkel, a vhr.-ben meghatározott rendelke-

zésekkel és más vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Bizottság elvi, irányító és koordináló jog-
körében kiadott határozatok betartásával, valamint az Alapprogram belsõ szabályzatainak, továbbá a
közzétett pályázati kiírásukban foglaltak figyelembevételével kötelesek eljárni. 

A végleges támogatási döntésekre vonatkozóan a Bizottság elnökének felfüggesztési joga van.
A szakmai kollégiumok támogató döntését csak a jogszabályban [vhr. 24. § (2)-(3) bek.] a Bi-

zottság elnöke részére biztosított kifogás határidejének eltelte, illetve az elnök korábbi, kifogást nem
emelõ nyilatkozata alapján lehet kihirdetni. Az egyedi pályázatok döntéseire ugyanezen szabályok ér-
vényesek.

1.5.
1.5.1. A vhr. 26. § (1) a)–c) pontjában meghatározott esetekben, a valamennyi kollégiumra ér-

vényes hároméves kizárás alól a pályázó egy adott pályázatára vonatkozóan az azt elbíráló kollégium
felmentést adhat.
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1.5.2. Érvénytelen a pályázat akkor, ha
– a beadási határidõn túl érkezett,
– nem felel meg a pályázati kiírásnak,
– a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásnak,
– az adott évre vonatkozó pályázati adatlap jelölt pontjai hiányosan vannak kitöltve,
– a pályázati tájékoztatóban elõírt mellékletek nincsenek csatolva,
– a pályázati felhívásban elõírt mellékletek nincsenek csatolva,
– a pályázónak az Alapprogrammal szemben lejárt teljesítetlen kötelezettsége van.
A fenti érvénytelenségi okok közül az elsõ három nem vonatkozik az egyedi pályázatokra.
A kollégiumot az érvénytelennek nyilvánított minden pályázatról (az érvénytelenségi okok

megjelölésével) részletesen tájékoztatni kell. 
A pályázat érvénytelenségi kérdésében való véleményeltérés esetén a kollégium vezetõje és az

igazgató a titkár által elõkészített anyag alapján, soron kívül egyeztet. 
Az érvénytelenségrõl és annak indokáról, egyéb közlendõkrõl a pályázót a bírálat után a kollé-

gium vezetõje és a pályáztatási osztályvezetõ, vagy osztályvezetõ-helyettes együttesen értesíti.  

1.6. A hosszabb távon megvalósítható, több éven átívelõ kiemelt programok, valamint a jelle-
gükbõl eredõen elõzetes finanszírozást igénylõ és támogatni kívánt programok (pl. szakmai nagyren-
dezvények a következõ év elsõ felében) esetében a kollégiumok – a következõ két naptári évi pénzke-
retük terhére – a tárgyévi pénzkeretük legfeljebb 10 %-ig (ha a Bizottság ettõl az átlagos mértéktõl el-
térõen a kollégiumoknál különbözõ mértéket nem határoz meg) kötelezettséget vállalhatnak / támoga-
tást odaítélhetnek. Az elõre felhasznált összegeket a következõ évek keretébõl le kell vonni.

A kollégium pénzügyi keretének alakulását, az év elején jóváhagyott, illetve év közben módo-
sított összegek és az odaítélt támogatásoknak, mint kötelezettségvállalásoknak a nyilvántartását az
Igazgatóság végzi. A mindenkori szabad pénzeszközökrõl a kollégium vezetõjét a kollégium titkára
köteles tájékoztatni.

1.7. A nyilvános pályázatok éves ütemezési tervét – a kollégiumi vezetõk bevonásával – a Bi-
zottság elnöke és az igazgató a tárgyév elején hagyja jóvá. A pályázati ütemtervet a potenciális pályá-
zók megfelelõ idõben történõ tájékoztatása céljából az Oktatási és a Kulturális Közlöny melléklete-
ként, valamint az önállóan is megjelenõ NKA Hírlevélben, továbbá az NKA honlapján az Igazgatóság
megjelenteti.

1.8. Az egyes pályázati felhívások szövegét a Bizottság elnökének jóváhagyás céljából történõ
benyújtása elõtt az igazgatónak (helyettesének) tájékoztatásul be kell mutatni. Az Igazgatóság törvé-
nyességi, lebonyolíthatósági módosítási javaslatait a kollégium nem hagyhatja figyelmen kívül, a kö-
zösen elfogadható szövegváltozatban meg kell állapodni. Az igazgató (helyettese) által tett észrevételt
a kollégium vezetõjével egyeztetni kell.

1.9. A szakmai kollégiumok feladatkörüket – a felkészülés, a szakmai beszámoltatás és az ellen-
õrzés kivételével – üléseiken látják el.

A kollégiumoknak a döntés elõtt meg kell fogalmazniuk a bírálat fõ szempontjait, aminek nyil-
vánosságra hozataláról az egyes kollégiumok önállóan döntenek.

1.9.1. A vezetõ és a tagok az üléseken személyesen vesznek részt.
Az üléseket a vezetõ hívja össze, elsõsorban a kollégium éves programjának összeállítása, ezen

belül a pályázati céloknak a megvitatása és elfogadása, a pályázati felhívások megfogalmazása, a pá-
lyázatok bírálata, a szakmai beszámolók folyamatos elbírálásának és a szükséges szakmai ellenõrzé-
sének megbeszélése, a feladatok megosztása céljából.
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Az üléseken a vezetõ személyesen elnököl.
Tartós akadályoztatása vagy – kivételesen, nem halasztható ülések esetén – váratlan akadályoz-

tatása esetén a vezetõ a tagok közül írásban helyettest bízhat meg. A helyettesítéssel megbízott a veze-
tõ teljes jogkörével és felelõsségével rendelkezik, utólagos beszámolási kötelezettséggel. A helyette-
sítést – évente legfeljebb 3 hónap idõtartamra – tudomásul vétel céljából a Bizottság elnökének és az
igazgatónak, a kollégium vezetõje írásban bejelenti, az ezt meghaladó idõre a miniszter engedélye
szükséges.

A kollégium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.
A kollégiumi ülés érvényességének kellékei:
– határozatképesség,
– aláírt jelenléti ív,
– hiteles jegyzõkönyv, illetve annak megfelelõ hiteles dokumentum, bírálati ülés esetén továbbá:

= összeférhetetlenségi nyilatkozat,
= ún. érvénytelenségi lista,
= hiteles döntési lista.

Rendkívüli ülést a vezetõ szükség szerint, bármikor összehívhat. 
A Bizottság elnöke, az igazgató vagy a kollégium tagjai 1/3-ának írásbeli javaslatára, a kollégi-

umi ülés napirendjének meghatározásával és a szükséges elõkészítõ anyag csatolásával a vezetõ köte-
les 8 napon belül a rendkívüli kollégiumi ülést összehívni.

1.9.2. Hivatalból jelen van az ülés megkezdésekor és szükség szerint az ülés során felmerülõ
problémák rendezésénél az igazgató és/vagy a pályáztatási osztályvezetõ, vagy helyettese, az elszá-
moltatási osztályvezetõ és az elszámoltatási munkatárs, továbbá a belsõ ellenõr. 

Az ülések állandó közremûködõje minden alkalommal a kollégium titkára, továbbá bírálati ülé-
sen a zsûrizést számítástechnikailag követõ munkatárs.

A kollégiumi ülések állandó meghívottja a Bizottság elnöke, a Bizottság kijelölt tagja, valamint
a minisztériumot képviselõ köztisztviselõ.

1.9.3. A minisztérium képviselõjét megilletik – a szavazás kivételével – mindazok a jogok, ame-
lyek a kollégiumi tagokat (pályázatokat és az egyéb elõkészítõ anyagokat megkapja, tanácskozási jo-
ga van, stb.), továbbá köteles az eljárási szabályokat betartani. Amennyiben a minisztérium képviselõ-
je kollégiumi tag, úgy rá a kollégiumi tagokra vonatkozó rendelkezések érvényesek.

A minisztérium képviselõjének feladata, hogy az összehangolás és az információcsere céljából
a szakterületet érintõ állami, illetve minisztériumi célokról, prioritásokról a kollégiumot, a kollégiumi
üléseken megfogalmazott célokról és döntésekrõl pedig a minisztériumot tájékoztassa. Feladata to-
vábbá a vonatkozó kormányrendelet szerint a tárca más fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszíro-
zott pályázati felhívásokat és eredménylistákat a kollégiumhoz megfelelõ idõben eljuttatni, az ülése-
ken a minisztériumi pályázatokkal, valamint a határon túlról érkezett pályázatokkal kapcsolatosan fel-
világosítást adni.

1.9.4. A kollégiumi vezetõt az ülések elõkészítésében, lebonyolításában közvetlen munkatárs-
ként az Igazgatóság által megbízott kollégiumi titkár segíti, akivel folyamatos munkakapcsolatot tart,
a kollégiumot érintõ minden kérdésrõl tájékoztatják egymást. A titkár az Igazgatóság vezetõi/munka-
társai felé továbbítja a felmerült problémákat és megoldásukban közremûködik.

A kollégiumi titkár a Pályázatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és határidõkkel
gondoskodik

a) a kollégiumi ülések elõkészítésérõl, ennek keretében eljuttatja a döntéshez szükséges anya-
got a kollégium vezetõje és tagjai, valamint a minisztérium képviselõje részére,

b) a kollégium egyetértésével a sajtótájékoztató idõpontjának kijelölésérõl és gondoskodik a
sajtóreferens munkatárs útján annak megszervezésérõl. 
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1.9.5. A kollégium határozatképességéhez a kollégium létszámának ¾-es többségi jelenléte
szükséges.

A határozatképességhez a vezetõvel együtt 
– 3 fõ esetén 3 fõ
– 4 fõ esetén legalább 3 fõ
– 6 fõ esetén legalább 5 fõ
– 8 fõ esetén legalább 6 fõ
– 10 fõ esetén legalább 8 fõ
– 12 fõ esetén legalább 9 fõ

jelenléte szükséges.

Az érvényes döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenség-
gel érintett kollégiumi vezetõ, illetve tag, nem vehetõ figyelembe.

Határozatképtelenség esetén a vezetõ köteles legfeljebb 8 napos idõközzel a megismételt ülést
összehívni. A határozatképességhez a megismételt ülésen is az e pontban szabályozott létszámú jelen-
lét szükséges.

A szakmai kollégium határozatait, állásfoglalásait, bírálati döntéseit nyílt szavazással és – a je-
len szabályzatban meghatározott kivételekkel - a jelenlévõ vezetõ és kollégiumi tagok több mint felé-
nek szavazatával hozza.

Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet.
A támogatás megítéléséhez – az 1.9.5.1. pontban foglalt kivétellel – 
– 3 fõ esetén legalább 2 fõ
– 4 fõ esetén legalább 3 fõ
– 5 fõ esetén legalább 3 fõ
– 6 fõ esetén legalább 4 fõ
– 7 fõ esetén legalább 4 fõ
– 8 fõ esetén legalább 5 fõ
– 9 fõ esetén legalább 5 fõ
– 10 fõ esetén legalább 6 fõ
– 11 fõ esetén legalább 6 fõ
– 12 fõ esetén legalább 7 fõ

„igen” szavazata szükséges.
1.9.5.1. Szavazategyenlõség esetén, azaz, amennyiben a szavazás során
– senki sem tartózkodott és az „igen”, valamint a „nem” szavazatok egyenlõ számban oszlanak meg,
– illetve „nem” szavazatot senki sem adott le, azonban az „igen” és a „tartózkodom” szavazatok

egyenlõ számban oszlanak meg,
a kollégium vezetõjének szavazata dönt.
A szavazás eredményét a kollégium vezetõje hirdeti ki.
1.9.6. A kollégiumi titkár feladata az üléseken elhangzottakról összefoglaló jellegû, a döntések-

rõl – a pályázatok és az egyedi igények elbírálásáról –, valamint a döntés során a kollégium által meg-
határozott egyedi szerzõdési feltételekrõl, a határozatokról, állásfoglalásokról szó szerinti jegyzõ-
könyv készítése.

Az ülés jegyzõkönyvét a kollégiumi titkár jogosult hangszalagon rögzíteni, a pályázatok (egye-
di igények) elbírálásáról azonban minden esetben jegyzõkönyvet kell felvenni.

Az egyedi igények elbírálását, valamint a már érvényes támogatási szerzõdések módosítását je-
lentõ döntéseket kiemelten kell kezelni és jegyzõkönyvezni, továbbá a jegyzõkönyvvel összhangban
gondoskodni kell a számítógépes rendszerben történõ átvezetésrõl.
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A bírálat befejezését követõen az eredményt rögzítõ statisztikai összesítõt, a támogatott pályá-
zatok listáját (ami az azonosító számot, a pályázó nevét, az igényelt és a megítélt összeget, valamint a
szavazatok arányát tartalmazza), továbbá a nem támogatott, a halasztott és az érvénytelen pályázatok
listáját a számítástechnikai munkatárs haladéktalanul elkészíti. Az említett dokumentumokat – az ülés
befejezése elõtt – a kollégium vezetõje, valamennyi jelenlévõ tagja, a titkár és a számítástechnikai
munkatárs összeolvassák (egyeztetik), majd aláírásukkal hitelesítik. 

1.9.7. Kollégiumi ülések jegyzõkönyveit – a felülvizsgálati idõszak lejártával a döntési listák ki-
vételével – nyilvánosságra hozni (sajtónak átadni), vagy azokba külsõ személynek betekintést enged-
ni – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályi rendel-
kezések keretei között – a kollégium vezetõje és tagjai, továbbá a Bizottság elnökének elõzetes írásbe-
li beleegyezése esetén lehet.

1.9.8. A szakmai kollégiumoknak a pályázókkal szemben – a pályázatuk érvénytelenségének ki-
vételével – indokolási kötelezettsége nincs.

Elutasító döntés esetén azonban a pályázó – kérelmére – a saját pályázatával kapcsolatos szava-
zati arányokat jogosult megismerni.

1.9.9. A kollégiumok és az Igazgatóság összehangolt együttmûködését, a pályázati rendszer
mûködtetését az Alapprogram Pályázatkezelési Szabályzata tartalmazza.

A kollégiumok zavartalan munkavégzésének biztosítása elsõdlegesen a vezetõ és a titkár rend-
szeres kapcsolattartásával történik.

2.
Külön eljárási szabályok

2.1. A Mozgókép Szakmai Kollégiumban a filmes szakma két önálló, gyártási és terjesztési/for-
galmazói szakterületre tagolódik, ezért az egyes szakterületek képviselõibõl alakuló két albizottság
mûködtethetõ.

Az albizottságok érdemi, döntés-elõkészítõ hatáskörrel rendelkeznek, így lehetõvé válik az egy-
idejû pályázati értékelés. A kollégiumi együttes ülés elején az összeférhetetlenségi kérdések bejelen-
tése és egyéb közös napirendi pontok után a két albizottság – két kollégiumi titkár közremûködésével
– külön-külön ülésezhet.

A döntések elõkészítése után gyorsított eljárással (az albizottsági referensek rövid indokolt elõ-
terjesztésének meghallgatásával) a támogatási döntéseket a kollégium vezetõjének elnökletével a kol-
légium teljes ülésének kell meghoznia. A számítógépes rögzítés az együttes ülésen történik. 

A sajátos bírálati szabályok az általános rendelkezéseket egyebekben nem érintik, a kollégium
vezetõje a kollégium állandó titkárával áll folyamatos kapcsolatban.

2.2. Az adott pályázati célhoz az igényeltnél kisebb támogatás nyújtása esetén a szakmai kollé-
giumok kötelesek egyértelmûen meghatározni, hogy a támogatást a pályázó az általa benyújtott költ-
ségvetés alapján milyen költségek fedezetére használhatja / nem használhatja fel. 

Amennyiben a pályázati adatlapon feltüntetett saját forrás (beleértve a más szervezettõl kapott,
már rendelkezésre álló egyéb forrást is) és a megítélt támogatás együttes összege kevesebb, mint a pá-
lyázati cél megvalósulásához szükséges, a pályázati adatlapon feltüntetett teljes költség 80%-a, a szer-
zõdésben rögzíteni kell: „a pályázó vállalja, hogy a pályázati célt a csökkentett támogatással is megva-
lósítja”.

Nem kell a pályázati cél megvalósítására vonatkozó nyilatkozatot szerepeltetni azokban a szer-
zõdésekben, ahol a kollégium az eredeti pályázati cél egy (vagy több) meghatározott, önálló program-
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ként is kezelhetõ részére adta a támogatást, és a megítélt támogatás összege biztosítja annak megvaló-
sítását.

2.3. A nyilvános pályázatokra beérkezett olyan pályázatokat, amelyek támogatását a kollégiu-
mok szakmai értékeik miatt kívánatosnak tartják, de a bírálatkor nem rendelkeznek a szükséges pénz-
ügyi kerettel vagy a támogatási feltételek még nem ismertek, ún. „halasztott” pályázatnak nyilvánít-
hatják, azaz a döntést a következõ bírálatig elhalaszthatják. A halasztott pályázatokat a kollégium ér-
demben is elbírálhatja, és a feltételes támogatási összeget a jegyzõkönyvben rögzítve meghatározhat-
ja, de kötelezettségvállalást a pályázók felé nem tehet, a várható támogatási összegrõl nem értesítheti
a pályázókat.

A pályázókat halasztás esetén tájékoztatni kell arról, hogy a kollégium pályázatukat támogatás-
ra érdemesnek találta, de pénzügyi okokból nem tudta támogatásban részesíteni, és ha a pályázó a pá-
lyázatát nem vonja vissza, a következõ bírálatnál a támogatásról ismételten döntenek. A halasztott pá-
lyázatok elbírálásakor az odaítélt támogatási összegeket a kollégiumnak meg kell erõsítenie, illetve, ha
az összegekrõl elõzetesen nem döntött, döntést kell hoznia. A halasztott pályázatokat a kollégium a ké-
sõbbiekben támogatott, vagy nem támogatott pályázatnak nyilváníthatja, a halasztás ténye a késõbbi,
jóváhagyó döntést önmagában nem alapozza meg.

2.4. A kollégiumokhoz a pályázati határidõn kívül vagy nem a pályázati felhívásban foglalt cé-
lokra benyújtott egyedi kérelmeket a kollégiumok a pályázati döntésekkel együtt vagy külön ülésen bí-
rálják el. Az egyedi kérelmezõk igényét csak szabályosan kitöltött és mellékletekkel ellátott adatlap
alapján lehet elbírálni. Az ülést megelõzõ 5 munkanapnál rövidebb idõn belül érkezett adatlap – a bí-
rálatra történõ szabályos elõkészítés érdekében – nem terjeszthetõ a kollégium elé bírálatra, rendkívü-
li esetben is csak akkor, ha egyértelmûen megállapítható, hogy a pályázat a szabályok szerint érvényes,
továbbá a kollégiumi tagoknak módjuk van a pályázatot érdemben tanulmányozni.

2.5. A kollégium ülésére, amennyiben az érintett szakterületnek a kollégium tagjai között nincs
képviselõje, a pályázat kiírásakor és elbírálásakor a felkért szakértõket – tanácskozási joggal – meg
kell hívni.

3.
A szerzõdés módosítása és a pályázati cél megváltoztatása

A pályázók a szerzõdés szerinti befejezési és elszámolási határidõ, valamint a felhasználási (ki-
adási) jogcím, módosítását kezdeményezhetik.

3.1. A miniszteri keret terhére történõ támogatások esetén, a felhasználási jogcím módosítások
– amennyiben a miniszter a felhasználási jogcímet meghatározta – engedélyezésére a miniszter jogo-
sult. Amennyiben a felhasználási jogcímet az Igazgatóság határozta meg, annak módosítására az Igaz-
gatóság jogosult. 

A miniszteri keret terhére történõ támogatási szerzõdések befejezési és elszámolási határidejé-
nek legfeljebb 6 hónapos meghosszabbítását az Igazgatóság, a 6 hónapon túli meghosszabbítást a mi-
niszter engedélyezi.

A szerzõdésmódosítás az Igazgatóság feladata.

3.2. A kollégiumi támogatási szerzõdések legfeljebb 6 hónapos befejezési és elszámolási határ-
idejének meghosszabbítását az Igazgatóság engedélyezi.
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3.3. A 6 hónapon túli határidõ módosítási kérelmek elbírálása a kollégiumok feladata. A kollé-
gium vezetõje a következõ ülésig nem halasztható esetekben a határidõ módosításról önállóan dönthet.
A kollégium vezetõje döntésérõl a következõ kollégiumi ülésen beszámol.

3.4. A kollégiumi támogatási szerzõdésekben kikötött konkrét felhasználási (kiadási) jogcím
módosítások az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, a módosítások során a pályázati felhívásban fog-
laltaktól eltérni nem lehet.

3.5. Az elszámolási határidõn belül érkezõ határidõ- és felhasználási jogcím módosítási kérel-
meket a támogatottak alanyi jogon nyújthatják be, a határidõ lejárta utáni kérelmek esetében a döntés-
hozó – indokolt esetben – méltányossági alapon dönt.

3.6. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó köteles az Igazgatóságot – indoklással – ha-
ladéktalanul értesíteni, és a kiutalt támogatás összegét visszautalni.

A teljesítési határidõn belül a pályázó ezt követõen az új témának megfelelõ pályázati cél leírá-
sával, költségvetéssel és egyéb az érdemi döntéshez szükséges mellékletekkel kiegészített pályázat be-
nyújtásával kezdeményezheti a pályázati cél megváltoztatását, és új támogatási szerzõdés kötését.

A miniszteri keret terhére történõ támogatások esetén a pályázati cél megváltoztatásának és új
támogatási szerzõdés kötésének engedélyezésére a miniszter, a szakmai kollégiumok támogatásai ese-
tén a kollégium – az általános bírálati rendben – jogosult.

A szakmai kollégium pályázati cél megváltoztatása céljából rendkívüli ülést nem hív össze.

NEGYEDIK RÉSZ
A pályázati rendszer ellenõrzése

1.
A Bizottság ellenõrzõ szerepe

A Bizottság az Alapprogram elvi-, irányító- és koordináló szerveként, mint testület ellenõrzési
feladatait – elsõdlegesen – a szakmai kollégiumok és az Igazgatóság év közbeni folyamatos, a naptári
évet követõen pedig az éves beszámoltatásával látja el. Az éves beszámolót – a Bizottság véleménye-
zése után – a miniszter hagyja jóvá, közzétételérõl az Alapprogram Hírlevelében az Igazgatóság gon-
doskodik.

A Bizottságot az ellenõrzéssel kapcsolatos kötelezettségei ellátásához a következõ jogosítvá-
nyok illetik meg:

– meghallgathatja az egyes szakmai kollégiumok vezetõit a pályáztatással kapcsolatos felada-
taik ellátásáról, a gyakorlati munka tapasztalatairól,

– tagjai részt vehetnek a szakmai kollégiumok bármely ülésén, hogy a Bizottság határozatainak,
irányelveinek, ajánlásainak közvetítésével a felmerült problémák rendezését és az Alapprogram egy-
séges mûködését elõsegítsék, illetve érvényesítsék,

– szakértõt kérhet fel a mûködést érintõ bármely probléma kivizsgálására,
– konkrét pályázatok megvalósulásáról jelentést kérhet, valamint a megvalósítást a helyszínen

is megtekintheti, megvizsgálhatja,
– tagjai jogosultak betekintetni az elnök, a szakmai kollégiumok és az Igazgatóság – pályázta-

tással összefüggõ – minden ügyiratába, a kifogásolt jelenségekkel, panaszbeadványokkal kapcsolatos
kérdésekben kivizsgálást és összefoglaló jelentést kérhetnek.
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2.
A Bizottság elnökének szakmai ellenõrzési feladata

A Bizottság elnöke az Igazgatóság Elszámoltatási Osztályának közremûködésével ellátja a mi-
niszteri keretbõl támogatott pályázatokkal kapcsolatosan a jogszabályban [vhr. 30. §] feladatkörébe
utalt szakmai ellenõrzéseket.

A szakmai ellenõrzésben a bíráló testület volt vezetõje, szakértõje, vagy az elnök által megbízott
szakértõ vehet részt, adminisztratív oldalról a Bizottság titkára segít. 

3.
A pályázók szakmai és pénzügyi elszámoltatása

Az Alapprogramtól támogatásban részesített pályázók a pályázati cél megvalósításáról a szer-
zõdésben rögzített határidõig komplex, szakmai beszámolót (értékelést) és pénzügyi elszámolást tar-
toznak benyújtani az Igazgatósághoz. 

3.1. A szakmai szöveges beszámolót a szakmai kollégiumok kijelölt tagjai ellenõrzik és minõsítik
– szakmailag elfogadható,
– kiegészítésre javasolt,
– nem fogadható el
záradékolással. 
A kollégiumi bírálatra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a pályázók szakmai beszá-

molóinak ellenõrzése során is alkalmazni kell.
Kiadványok támogatása esetén a szerzõdésben meghatározott példány csatolása szakmai beszá-

molónak minõsül.

3.2. A pénzügyi elszámolást a szerzõdéshez mellékelt elszámolási lap szabályszerû kitöltésével,
a pályázónak (pénzügyi lebonyolítónak) az Igazgatóság részére az elszámolási határidõig kell megkül-
deni.

Az elszámoláshoz a felhasználást igazoló számlák fénymásolatát mellékelni kell.
Az elszámolás nem fogadható el, ha hiányosan, olvashatatlanul vagy szabálytalan javítással ér-

kezett, illetve, ha nem az arra jogosult írta alá.
A pénzügyi elszámolást az Elszámoltatási Osztály illetékes munkatársa ellenõrzi.

3.3. A pályázók részére támogatásként kiutalt közpénzek jogszerû felhasználását teljes körûen
– a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás együttes megvizsgálásával, 
– a kollégiumi tagnak a szakmai beszámoló mellett a pénzügyi elszámolás megküldésével,
– a kollégiumi tagnak és a belsõ ellenõrnek – szükség szerinti – együttmûködésével 
kell biztosítani.
Minden esetben meg kell vizsgálni – vitás esetben közvetlenül a pályázó bevonásával, illetõleg

helyszíni szemlével – a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg felhasználásának és a pályázati cél
megvalósításának összhangját.

3.4. Pénzügyi vagy/és szakmai szempontból hiányos vagy elmulasztott beszámoló esetén az
Igazgatóság a pályázót felszólítja, eredménytelen felhívás esetén pedig megteszi a szükséges intézke-
déseket.
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A céltól eltérõ felhasználás esetén az összeg visszautalása iránt az Igazgatóság haladéktalanul
intézkedik, és a pályázó további pályázati lehetõségeit a jogszabály szerint felfüggeszti.

4.
A pályázatok helyszíni ellenõrzése

Az egyes kollégiumok által odaítélt támogatások helyszíni komplex (szakmai és pénzügyi
együtt, egy idõben) ellenõrzését a belsõ ellenõr szervezi meg. A vizsgálatot az illetékes szakmai kollé-
gium vezetõje és/vagy az általa kijelölt kollégiumi tag(ok) a belsõ ellenõrrel közösen végzik.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a megvalósulás szakmai és pénzügyi eredményességére, a
számviteli és bizonylati fegyelem megtartására.

A kollégiumi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ellenõrzés során is alkal-
mazni kell.

A miniszteri keretbõl nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi felhasználásának helyszíni el-
lenõrzésénél a Bizottság elnöke, vagy az általa felkért szakértõ a belsõ ellenõrrel együttmûködik.

A Bizottság elnökével szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a szakmai ellenõrzést a mi-
niszter által kijelölt személy látja el.

A pályázatok helyszíni ellenõrzése éves terv alapján történik.
A kollégium kijelölt tisztségviselõje és a belsõ ellenõr köteles helyszíni ellenõrzést tartani
– ha a pályázati dokumentáció, az elszámolás és/vagy a bizonylatolás azt indokolttá teszi, 
– kiemelt rendezvények esetében, a kollégium döntése alapján.
A vizsgálatot végzõk a helyszíni ellenõrzésrõl rövid értékelõ szöveget, hiba, mulasztás, illetve

szabálytalanság esetén jegyzõkönyvet kötelesek készíteni, amelyek a pályázati dokumentáció részei.
Hiányosság megállapítása esetén a kifogást a pályázóval meg kell ismertetni, és módot kell ad-

ni annak pótlására. Vitás esetekben a szankcionálásról pénzügyi hiányosság esetén az igazgató, szak-
mai hiányosság esetén pedig a kollégium dönt. Együttes megítélést igénylõ esetekben a kollégium ve-
zetõje és az igazgató közösen döntenek.

Szerzõdésszegés esetén a pályázókkal szemben az Igazgatóság a jogszabályban/szerzõdésben
foglalt szankciókat érvényesíti.
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