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ALKALMAZANDÓ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK, AJÁNLÁSOK 
 

1 2/2000. (XII. 4.) határozat 

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény, továbbá az annak végrehajtására kiadott 13/1999. 
(VIII. 27.) NKÖM rendeletnek, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a Bizottság – elvi, irányító és 
koordináló jogkörében eljárva, vonatkozó korábbi álláspontját megerősítve – teljes létszámban, egyhangú szavazati 
támogatottsággal az alábbi határozatot hozta: 
1. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló törvény céljainak megfelelően, „a nemzeti és egyetemes értékek 
létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatásával kapcsolatos feladatokat” olyan 
tisztségviselők együttműködésével szükséges és lehetséges ellátni, akiket azok a szakmai, társadalmi szervezetek küldenek, 
illetve jelölnek, amely szervezetek ebben az eljárásban azért érintettek, mert alapszabályukban az alapprogrammal egybeeső 
vagy ahhoz közelálló szakmai célokat határoztak meg, és ezeknek megvalósításával kapcsolatos tevékenységüket országos 
hatókörben fejtik ki. 
2. Ezeket a feltételeket kiegészíti az, hogy az egyes szakmai kollégiumok tisztújító eljárásában egy-egy szakmai, társadalmi 
szervezet azért érintett, mert tevékenységét a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló törvény végrehajtására kiadott 
miniszteri rendelet I. számú mellékletében meghatározott szakmai kollégiumok valamelyikének megfelelő szakterületen 
folytatja. 
Ennek a feltételnek megfelel az a szervezet is, amely több kulturális, művészeti szakterületet és annak művelőit átfogóan 
tömöríti, abban az esetben, amennyiben a szervezet alapszabálya az egyes szakterületen önállóan tevékenykedő belső 
szervezeti egység számára szervezeti és tevékenységi önállóságot határoz meg. 
 

2 A Bizottság általános 
érvényű ajánlása (I. 15.) 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága 2001. január 15-i ülésén a következő ajánlást fogalmazta meg: 
Az NKA pályáztatási elveinek, rendszerének az a sarkalatos pontja, miszerint a pályázóktól jogosan várható el önrész 
vállalása, a kis- és különösen a hátrányos helyzetű települések esetében ellentmondani látszik a pályáztatás más 
szempontjainak (piramis-elv, a vidék, amatőr mozgalmak felzárkóztatása). 
Célszerűnek látszik ezen önrészre vonatkozó elv olyan módosítása, mely lehetővé teszi, hogy az egyes kuratóriumok ígéretes 
és érdemdús pályázatok esetén saját hatáskörükben mérlegeljék a szóban forgó kötelezettség mértékét, végső esetben akár 
teljesen el is tekinthessenek tőle. 
Ez a szabálymódosítás szűkíthető (csak önkormányzatra) vagy kiterjeszthető (más állami intézményekre és társadalmi 
szervezetekre is), de feltétele az igazolható hátrányos helyzet. 
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3 
A Bizottság általános 
érvényű ajánlása (2003. I. 
20.) 

AZ EGYEDI BÍRÁLATOK SZŰKÍTÉSÉRŐL 

Az NKA keretében nyújtott támogatások elosztásának két alapvető követelménye a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása 
és a nyilvánosság. Ezeknek az elveknek az Alapprogram a nyilvános pályázatok meghirdetése útján tesz eleget. 

Az NKA-ról szóló törvény lehetőséget ad a kollégiumi döntéseknél az egyedi elbírálás alkalmazására, amelynek során a két 
alapvető követelmény maradéktalanul nem érvényesíthető. 

A Bizottság az egyedi elbírálás intézményének alkalmazását a fentiekben foglaltak miatt kerülendőnek tartja, ezért felhívja a 
szakmai kollégiumok figyelmét arra, hogy csak kivételes, indokolt esetben támogassanak nyilvános pályázathoz nem 
kapcsolódó egyedi kérelmeket. 

A Bizottság felkéri a szakmai kollégiumokat, hogy ezt az ajánlást, a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a 
jövőben fokozottan tartsák szem előtt. 

4 1/2004. (III. 22.) határozat 

AZ NKA ÚJ ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK FELADATKÖRÉRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Műemléki és Régészeti Kollégium feladatkörével kapcsolatos előterjesztést, az 
ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével, az alábbiak szerint: 

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium feladatköre 
1. Kutatás, elemzés készítése a műemlékvédelem és a régészet helyzete feltárásának, a szakmai stratégiák kialakításának 

elősegítésére.  
2. Az NKA “klasszikus” működési körében: 

 publikációk, folyóiratok;  
 kiállítások;  
 tanfolyamok, rendezvények, és az azokon való részvétel támogatása magyarországi és határon kívüli vonatkozásban 

egyaránt  
3. A korábbi Nemzeti Örökség Program helyébe lépve: 

 Veszélyeztetett helyzetű műemlékek  
o műszaki tervezését megelőző feltárások és kutatások,  
o műszaki tervezése,  
o részleges vagy teljes helyreállítása,  
o képzőművészeti és iparművészeti alkotásai restaurálásának támogatására magyarországi helyszínek esetében  

A veszélyeztetett helyzetű műemlékek támogatása esetén prioritást élveznek a rendeltetés nélküli (holt) műemlékek 
munkálatai. 
Részleges vagy teljes helyreállítás, illetve valamely műemlék képzőművészeti alkotásának restaurálásához nyújtandó 
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támogatás feltétele az érvényes hatósági (építési) engedély. 
Az e pontban felsoroltak támogatásának esetén a pályázónak önrésszel kell rendelkeznie.  
Természeti okból szükségessé váló, vagy kiemelkedően fontos, tudományos célú régészeti feltárások.  
Prioritást élveznek a műemléki helyreállításokhoz, részben vagy egészében álló műemlékek kutatásához, azok környezetének 
rendezéséhez kapcsolódó feltárások, illetve több éves cikluson átívelő komplex régészeti projektek.  
Előnyben részesülnek az önrésszel rendelkező pályázók. 
4. Meghívásos pályázatot írhat ki a kollégium azonnali támogatásként 10+10=20M (NKA+KÖH) forint keretösszegen 
belül bármilyen okból végveszélybe került vagy váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék vagy 
műemléki részlet (képzőművészeti alkotás) megmentésére. 
A meghívásos pályázatot az NKA honlapján kell közzé tenni. A pályázat beérkezési határideje legkésőbb a felhívás 
megjelentetése utáni 7. nap. 

* 
Nem tartozik a kollégium döntési területéhez 

 a nem kifejezetten műemléki, építészettörténeti témák támogatása  
 régészeti leletek restaurálása  
 iparművészeti emlékek restaurálása  

* 
Általános irányelvek: 
A kollégium a kockázati tényezők figyelembevételével szabja meg a finanszírozás módját (elő-, vagy utófinanszírozás). 

Régészeti feltárásokra, illetve a veszélyeztetett helyzetű műemlékek helyreállítására pályázók részére ígérvény 
adható 2005-re – maximum 100M forint keretösszegen belül –, ha a pályázó indokolja a több évig tartó 
munkafolyamatot, illetve a 2004-ben támogatott munkák következő, jól körülhatárolható munkanemét. 

 

5 18/2004. (XII. 13.) határozat 
AZ NKA ÚJ EMBLÉMÁJÁRÓL  
A Bizottság - egy tartózkodás mellett - elfogadta az NKA számára készített, mellékleten bemutatott emblémát, arculati tervet.  
 

6 19/2004. (XII. 13.) határozat 

A SZÁMÍTÓGÉPES DÖNTÉS-TÁMOGATÓ RENDSZER BEVEZETÉSÉRŐL 
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással elfogadta a következőket:  
– minden kuratóriumnál a számítógépes döntés-támogató rendszer bevezetését az év első felében – a szakmai sajátosságok 
figyelembevételével;  
– a januári továbbképzésen esedékes felkészítő munkával megbízza az NKA Igazgatósága informatikai osztályvezetőjét, 
valamint Gecsényi Lajos bizottsági tagot továbbá Talyigás Judit szakértőt. A 2005. júniusi ülésen a Bizottság tájékoztatót kér 
a tapasztalatokról.   
 

7 75/2005. (XII. 19.) határozat AZ NKA ÚJ NOMENKLATÚRÁJÁRÓL  
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A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alapprogram új kulturális nomenklatúráját egyhangúlag elfogadta.  
(Megjegyzés: a pályázatokat az új nomenklatúra szerint is kell csoportosítani 2006. január 1-jétől) 

8 6/2006. (II. 6.) határozat 
AZ NKA-HOZ VISSZAUTALT ÖSSZEGEK SORSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága a pályázati meghiúsulás és egyéb jogcímen visszautalásra 
kerülő pénzeket központosítottan kezelje; valamint, hogy e keret felhasználásáról a Bizottság későbbi időpontban dönt.  

9 13/2006. (II. 6.) határozat 

A PÁLYÁZTATÁS ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEIRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a szakmai kollégiumok:  

 a kiírásra váró pályázati felhívásaikban szerepeltessék azok elbírálási szempontjai;  
 határozzák meg a pályázat megvalósításával kapcsolatos szakmai beszámolónak főbb tartalmi elemeit, mutatóit (a 

szerződés mellékletét képezve);  
 a szakmai beszámolót csak az előírt tartalommal fogadhatnak el, ellenkező esetben az elfogadás tényét írásban 

indokolni kell;  
 a helyszíni teljesítmény-ellenőrzések során kiemelten foglalkozzanak az érték-követelményeknek a folyamatra és a 

végső teljesítésre gyakorolt hatáselemzésével;  
fejlesszék tovább a szakmai beszámolók elbírálásának és dokumentálásának rendjét. 
E határozatot a Bizottság 43/2006. (V. 8.) határozatával módosította. 

10 35/2006. (V. 8.) határozat 
A PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA-PROGRAM TÁMOGATÁSÁRÓL 
A Bizottság egy tartózkodás mellett megerősíti abbéli szándékát, hogy a Pécs Európa Kulturális Fővárosa-program felvezető 
– 2007, 2008, és 2009-es – éveit összesen 500 millió forinttal szándékszik támogatni.  

11 43/2006. (V. 8.) határozat 

A 13/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
A Bizottság 13/2006. (II. 6.) számú határozata első bekezdését az alábbiak szerint módosítja: „A szakmai kollégiumok a 
kiírásra váró pályázati felhívásaikban – kivéve a meghívásos, valamint folyóirat-pályázatoknál – szerepeltessék azok 
elbírálási szempontjait”. 

12 41/2007. (V. 16.) határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Bartók Új Sorozat pénzügyi átütemezési kérelmét elfogadja, s a 
támogatási összeg időrendi felosztását az alábbiak szerint módosítja: 
-          2006.                                                    40 millió Ft 
-          2007. I. részlet: 2006. év maradvány       20 millió Ft 
-          2007. II. részlet                                     30 millió Ft 
-          2008.                                                    45 millió Ft 
-          2009.                                                    45 millió Ft 
Összesen: három év alatt                                  180 millió Ft.  

13 54/2007. (IX. 20.) határozat 

A Bizottság az NKA 2008. évi folyóirat-támogatási koncepciója tárgyában az alábbiak szerint (a jelölt szavazati 
arányok mellett) döntött: 

 9 igen és egy nem szavazattal: a folyóirat támogatás csak olyan lap esetében kérhető/adható, amely lap 
megjelenésének a száma eléri az évi négy alkalmat;  



5 
 

 10 igen szavazattal: összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, 
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy lapszám terjedelmének 
160%-át;  

 10 igen szavazattal: a 2007-es költségekhez viszonyítva az inflációs rátának megfelelően 5%-os költségnövekedés 
elismerése engedélyezett;  

 9 igen és 1 nem szavazattal: támogatáscsökkentés elfogadható, ha a nyomott példányszám 40%-át meghaladja a 
remittenda;  

 10 igen szavazattal: az NKA-támogatás nem haladhatja meg az eladott, az ingyenes lapoknál pedig a nyomott 
példányszámonként 1500 Ft-ot;  

 9 igen és 1 nem szavazattal: a laptámogatási pályázatok közül az évkönyv, hívlevél típusú termékek kerüljenek 
kizárásra;  

 10 igen szavazattal: csak intézmények által „használt” folyóiratoknál az internetes „átterelés” kiemelten támogatandó;  
 10 igen szavazattal: a tematikus lapszámok esetében a szakmai kollégiumok pályázati elképzelésein belüli, de külön 

keretekre alapozott pályázati kiírás szükségeltetik.   
 

14 59/2007. (X. 29.) határozat 

A Bizottság az év végén megüresedő szakmai kollégium vezetői helyekre egyhangú szavazással az alábbi személyek 
kinevezését, mandátumuk meghosszabbítását javasolja Miniszter úrnak:  
Ismeretterjesztés és környezetkultúra                  Balázs Géza 
Képzőművészet                                                 Kovács Péter (meghosszabbítás) 
Könyvtár                                                           Komlósi József (meghosszabbítás) 
Közművelődési                                                  Csatlósné Komáromi Katalin 
Levéltár                                                            Baráth Magdolna 
Mozgókép                                                         Schulze Éva 
Műemlék és régészet                                         Erő Zoltán (meghosszabbítás) 
Szépirodalom                                                    Füzi László 
Színház                                                            Takács Katalin 
Táncművészet                                                   Kiss János 
Zene                                                                Szirányi János (meghosszabbítás) 
A Bizottság továbbá felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy a Iparművészeti és Népművészeti Szakmai Kollégiumok vezető 
személyeire – az érintett szakmák, kollégiumok és bizottsági tagokkal történő tárgyalások után; utólagos tájékoztatás mellett 
– a Bizottság nevében Miniszter úrnak javaslatot tegyen.  
 

15 3/2008. (I. 14.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak kiemelt feladatait az 1. számú melléklet szerint 
határozza meg: 
Kiemelten kezelendő programok: 
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Pécs Kulturális Főváros 2010 – a Bizottság továbbra is összesen 500 M Ft-os 
keretet biztosít a felvezető évek programjainak támogatására   260 M Ft 

ÖTM által átadott turisztikai pályázatihoz Kiemelt események 
(ideiglenes) 200 M Ft 

Európai pályázatok önrészére Kiemelt Programok 
(állandó) 50 M Ft 

Magyarország kulturális állapota, kutatás előkészítése Kiemelt Programok 80 M Ft 
„Revizoronline”  Kiemelt Programok 30 M Ft 
Nyugat 100. éves programok Kiemelt Programok 50 M Ft 
Kiemelt kulturális programok keret  Kiemelt Programok 230 M Ft 
1968-as év ünneplése Kiemelt Programok 50 M Ft 
Együtt   950 M Ft 
Címzett támogatások:    
Fővárosi kiállítások vándoroltatása vidékre Fotó 11 M Ft 
Filmek digitalizálása Mozgókép 20 M Ft 
Kortárs kiállító helyek képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti programjait 
támogató program, (2008. második fele) Képzőművészet 100 M Ft 

Határon túli magyar lapok (2009.) beszerzése, kulturális folyóiratok beszerzése 
közkönyvtárakba Könyvtár összesen 90 

M Ft 
„Baba-olvasó” program Könyvtár 5 M Ft 
Büntetés-végrehajtási intézetek állománygyarapítás Könyvtár 5 M Ft 

Fővárosi kiállítások utaztatása, nagy kiállítások  Múzeum összesen 95 
M Ft 

Munkácsy: „A kis Jeanne” c. kép megvásárlása Múzeum 3 M Ft 
Örökségi elsősegély program folytatása  Műemlék és régészet 10 M Ft 
POSZT támogatása  Színház 75 M Ft 
Bartók Új Sorozat lemezkiadás Zene 45 M Ft 
„A száműzött zene” programhoz való csatlakozás Zene 7 M Ft 
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Miskolci operafesztivál támogatása Zene 100 M Ft 
Remittenda program Ismeretterjesztés 2 M Ft 
Céltámogatások:    
Alkotói támogatás (MASZRE) Ismeretterjesztés 7 M Ft 
Életmű kiállítás Képzőművészet 10 M Ft 
Magyar Művelődési Lexikon beszerzése Könyvtár  1 M Ft 
Cirkuszművészet Közművelődés 5 M Ft 
Kritikai kiadások Szépirodalom 3 M Ft 
Alkotói támogatás (MASZRE) Szépirodalom 10 M Ft 
Együtt:   36 M Ft 
A Múzeumi Kollégium fővárosi kiállítások utaztatása és nagykiállítások összesen 95 M Ft-os kerete felosztásáról szóló 
tárgyalások lebonyolítására a Bizottság felhatalmazza Koncz Erika bizottsági tagot. (1. számú melléklet.) 

 
2007. évi kollégiumi keretátcsoportosítási javaslat 

 
Kollégium

2007. évi 
felhasználható 

keret (MFt)

Átcsoportosítás

Megjegyzés Döntések

Keret-
módosítás 

után 
(MFt)

Felhasználás 
tárgya 

Keret-
csök-
kentés

Keret-
növe-
kedés

Építőművészet 28,2     28,2 egyedire

Fotóművészet 23    folyóiratdöntés 23 egyedi, 
folyóirat

Iparművészet 55,1    folyóiratdöntés 55,1 folyóirat

Ismeretterjesztés 
és 
környezetkultúra 

104,1

18  
Könyvtári kollégium 

18M, határon túli lapok 
2008. évi beszerzése

 

20,1

 

36  

Könyvtári kollégium (20 
db Ismeretterjesztés és 

Környezetkultúra 
kollégium lap vásárlására 

2008-ra és 2009-re) 
keretéhez

idén már nem 
dönt

idén már nem 
dönt
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30  KKE keretéhez    
Képzőművészet 64,5    2007.12.01 64,5 folyóirat

Könyvtári 126,6  72 

Szépirodalmi kollégium 
keretéből 18 M 

szépirodalmi lapok 2008-
as beszerzésére, 

Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra 

kollégium keretéből 54 M
20 db Ismeretterjesztés és

Környezetkultúra lapok 
2008. beszerzésére, 

valamint határon túli 
lapok 2008. évi 
megvásárlására

 198,6 

lapvásárlási 
koncepció, 

folyóirat-
támogatás

Közművelődés 150   elköltötte 11.13. 2007.11.13 150 elköltve

Levéltár 67,5    2007.11.23 67,5
hagyományos, 

egyedi, 
folyóirat

Mozgókép 133,3 100  

Múzeumi kollégium 
(150M Magyar Nemzeti 

Galéria Reneszánsz 
kiállítás) keretéhez

 33,3 egyedi

Múzeum 110,4  150 Mozgó (100M)+ Színház 
(50M) keretéből 2007.11.20 260,4

MNG 150 M, 
reneszánszra 
céltámogatás 

60M, Vaszary 
kiállítás 3,5M

Műemlék és 
régészet 26,1    folyóiratdöntés 26,1 egyedi, 

folyóirat
Népművészet 41,1    2007.12.12 41,1 egyedi

Szépirodalom 127,3 18  
Könyvtári kollégium

(20 db Szépirodalmi lap 
vásárlására 2008-ra) 

idén már nem 
dönt 9,3 idén már nem 

dönt
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kertébe

100  KKE keretéhez Nyugat 
100 programra    

Színház 58,1 50  

Múzeumi kollégium 
(150M Magyar Nemzeti 

Galéria Reneszánsz 
kiállítás) keretéhez

 8,1  

Táncművészet 50,1     50,1 egyedi
Zene 32,3    2007.11.16 32,3 egyedi

Kiemelt 
Kulturális 
Események 
(ideiglenes) 

51,7  30 ITKK keretéből 30 M  181,7

Nyugat, 
Bipolar, 

Kultúra-kutatás 
2009, Pécs 

2010

 100
Szépirodalmi kollégium 

keretéből Nyugat 100 
programra

   

Drámaírói 
(ideiglenes) 1,6     1,6  

Amatőr 
együttesek 
utaztatása 
(ideiglenes) 

0,2     0,2  

Miniszteri keret 469     469  
Összesen 1720,2 352 352   1720,2  

 

16 18/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainál miniszter úr számára az alábbiak 
szerint javasolja meghatározni az éves 
tiszteletdíjat:                                                                                                                              
Kollégiumi vezetők bruttó 600 000 Ft/év 
Kollégiumi tagok bruttó 500 000 Ft/év 
A Bizottság tagjainak tiszteletdíját illetően a Bizottság nem foglalt állást, a Bizottság elnöke azonban jelezte, hogy Miniszter 
úrral tárgyalásokat kíván folytatni a témában.  
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17 32/2008. (IV. 28.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium és az érintett szakmai szervezetek által kidolgozott fesztiváltámogatási rendszer alkalmazását kollégiumai 
pályázati döntései során alkalmazni ajánlja. 

18 34/2008. (IV. 28.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a szakmai ellenőrzés kiterjesztése érdekében 2009-től valamennyi szakmai 
kollégiumi vezető és tag évente legalább egy helyszíni teljesítmény-ellenőrzésen vegyen részt. 

19 39/2008. (V. 26.) határozat 

A Bizottság két összeférhetetlenség mellett hét plusz egy szavazattal úgy döntött, hogy a Pécs 2010 programsorozat 
támogatásának ütemezését az alábbiak szerint módosítja:  
1. ütem a 2008. év második félévi programok támogatására, 2008-ban 50 millió Ft 
2. ütem a 2009. első félévi programok támogatására, 2008. novemberi döntéssel, a 2009. évi bevételi 
terhére 100 millió Ft 

3. ütem a 2009. második félévi programok támogatására, 2009. februári döntések a 2009. évi bevételek 
terhére 100 millió Ft 

4. ütem a 2010. első félévi programok támogatása, 2009. októberi döntéssel a 2010. évi bevétel terhére 39 millió Ft 
 

20 48/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2009. évben is – az ÖM-mel azonos összeggel – szándékában áll az 
Önkormányzati Minisztériummal közösen a turisztikai vonzerővel bíró kulturális nagyrendezvényeket támogatni. 
Felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy az ügyben tárgyalásokat folytasson. 

21 55/2008. (VI. 18.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap bevételét képező kulturális járulék 2009. évi 
előirányzatát 8700 M Ft-ban határozza meg, melyből az NKA Igazgatósága működési költsége 870 M Ft. 

22 56/2008. (VI. 18.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött hogy az NKA 2009. évi keretéből 50 millió forintot különít el az Bizottság a 
nemzetközi pályázatokon (pl: Európai Bizottság 2007–2013 keretprogram Kulturális együttműködések programja, Norvég 
Alap) nyertes kulturális programok magyar nyerteseinek önrész-támogatására. A fent említett összegről a Kiemelt Kulturális 
Programok kollégium dönt. 

23 60/2008. (VI. 18.) határozat 

A Bizottság az OKM Ellenőrzési Főosztályának vizsgálata kapcsán az alábbiakról döntött: Az NKA szakmai kollégiumai 
biztosítsák a Bizottság tagjainak az üléseiken való részvételt; Az NKA Igazgatóságának Belső Ellenőrzési Osztályának 
vezetőjét, valamint az Igazgatóság munkatársait az ülésének azon napirendi pontjainak megtárgyalására meghívja, amiben 
munkakörükből fakadóan érintettek. 

24 61/2008. (VII. 29.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 48/2008. (V. 26.) számú döntésében megfogalmazott, az Önkormányzati 
Minisztériummal közös turisztikai vonzerővel bíró kulturális nagyrendezvények pályázati forrásához 300 millió forinttal járul 
hozzá. 

25 64/2008. (VIII. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumok tisztújítási folyamatának koordinálására 
és lebonyolítására a kulturális szakterület ernyőszervezetei közül az alábbiakat kéri fel: 
Építőművészet Magyar Építőművészek Szövetsége 
Fotóművészet Magyar Fotóművészek Szövetsége 
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Iparművészet MAOE – Iparművészeti Tagozat 
Ismeretterjesztés és környezetkultúra Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Képzőművészet Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozata 
Könyvtár Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Közművelődés Magyar Népművelők Egyesülete 
Levéltár Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Mozgókép Magyar Filmművészek Szövetsége 
Múzeum „Pulszky Társaság” Magyar Múzeumi Egyesület 
Műemlék és régészet ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 
Népművészet Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
Szépirodalom Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Színház Magyar Színházi Társaság 
Táncművészet Magyar Táncművészek Szövetsége 
Zene Magyar Zenei Tanács 
Kiemelt Kulturális Programok Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetség 

 

26 68/2008. (IX. 9.) határozat 

A Bizottság két tartózkodás mellet úgy döntött, hogy a 39/2008.(V.26.) számú döntésében megfogalmazott Pécs 2010 
programsorozat támogatásának – 2009. évi keret terhére szóló – ütemezését az alábbiak szerint módosítja: 
2. ütem, a 2009. első félévi programok támogatására,   

2008. novemberi döntéssel, a 2009. évi bevételi terhére 120 millió Ft 
3. ütem, a 2009. második félévi programok támogatására,   

2009. februári döntések a 2009. évi bevételek terhére 80 millió Ft 
 

27 69/2008. (IX. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma a 2009. évi folyóirat-pályázati 
döntésüknél  a 2008. évi keretük 25%-nak megfelelő összeg erejéig kötelezhetik el magukat a 2009. évi keretük terhére.  

28 70/2008. (IX. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Iparművészeti kollégium kérésének megfelelően annak szabad keretéből 5 
millió forintot csoportosít át úgynevezett egyedi keretéhez. 

29 75/2008. (X. 20.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bizottság a 67/2008. (IX. 9) döntését úgy módosítja, hogy 1700 Ft megkötést a 
kollégiumok számára ajánlásként fogalmazza meg, attól a döntés során a kollégiumok eltérhetnek. 

30 78/2008. (X. 20.) határozat 
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a tartalékkeret terhére 10 millió Ft-os címzett támogatást biztosít a Múzeumi 
Szakmai Kollégium kereténél a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtára „444” év című kiállításának támogatására, 
valamint a Magyar Távirati Iroda fotóarchívumának feltárása, katalogizálása és kutathatóvá tételi folyamatának 
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megkezdésére. 

31 79/2008. (X. 20.) határozat A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának 2009. évi ellenőrzési tervkoncepcióját. 

32 86/2008. (XI. 17.) határozat 

A Bizottság – a megjelölt szavazati arányokkal - a 2009. évi címzett támogatásokat az alábbiak szerint határozta meg:  

A téma megnevezése Millió 
forint Kollégium Szavazati arány 

Pécs Kulturális Főváros 68/2008 115 Kiemelt Kult. 
Programok egyhangú igen 

Turisztikai pályázatok 61/2008 300 Kiemelt Kult. 
Programok  

korábbi döntés 
alapján 

Nemzetközi együttműködés 66/2008 50 Kiemelt Kult. 
Programok  egyhangú igen 

Kálvin év 60 Kiemelt Kult. 
Programok  egyhangú igen 

Radnóti év   Kiemelt Kult. 
Programok  döntés később 

Japán kulturális évad/New Yorki kulturális évad 0 Kiemelt Kult. 
Programok egyhangú nem 

Velencei Biennále 50 Képzőművészet egyhangú nem 
Speciális könyvtári feladatokra (Babaolvasó, Büntetés Végrehajtási 
Intézetek állománygyarapítása, egyházi gyűjtemények, MAMÜL, 
Internetfiesta) 

30 Könyvtár 2 tartózkodás, 
6+1 igen 

Folyóirat (2010-es előfizetés) 70 Könyvtár 2 tartózkodás, 
6+1 igen 

Nagy kiállítások és vándorkiállítás 215 Múzeum 1 nem, 7+1 igen 
Magyar Könyv Alapítvány - promóció 20 Szépirodalom 1 nem, 7+1 igen 
Frankfurti Könyvvásár 5 Szépirodalom egyhangú igen 

„Revizor” program 15 Színház 2 tartózkodás, 
6+1 igen 

Pécsi Országos Színházi Találkozó   Színház döntés később 
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Bartók Új Sorozat 41/2008 40 Zene egyhangú igen 

Haydn év 150 Zene 1 tartózkodás, 
7+1 igen 

Miskolci Operafesztivál kiegészítő támogatása   Zene döntés később 
Összesen: 1 120     
Tartalék 92     

 

33 87/2008. (XI. 17.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2009. évben az alábbi céltámogatások teljesítését kéri a szakmai 
kollégiumoktól:  
Iparművészeti kollégium A támogatott művek gyűjteményes kiállítása  4 millió Forint 
Ismeretterjesztési kollégium Alkotói támogatásra 6 millió Forint 
Ismeretterjesztés és környezetkultúra koll. Sajtófesztivál 3 millió Forint 
Képzőművészeti kollégium Életmű kiállítás 8 millió Forint 
Képzőművészeti kollégium Artchívum 10 millió Forint 
Közművelődési kollégium Cirkuszművészet 5 millió Forint 
Szépirodalmi kollégium Kritikai kiadások 3 millió Forint 
Szépirodalmi kollégium Alkotói támogatásra 6 millió Forint 
Mozgókép kollégium Nemzeti Filmarchívum, digitalizálás 10 millió Forint 
Mozgókép kollégium Nemzetközi mozgóképszakmai rendezvények  későbbi döntés 
Múzeumi kollégium MTI fényképarchívum digitalizálás előkészítés 10 millió Forint 
Együtt:   65 millió Forint 

 

34 88/2008. (XI. 17.) határozat 

A Bizottság az NKA kommunikációjával kapcsolatban az alábbiakról döntött:  
– NKA 2008. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
– az NKA 2009. évi kommunikációs keretét 94 millió forintban határozza meg, s egyben felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy   
a szükséges közbeszerzési eljárást készítse elő, bonyolítsa le.  
– a Bizottság felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy 2009. évi kommunikáció programjairól  
– a Bizottság utólagos tájékoztatása mellett – nevében döntsön.  
– a Bizottság által kiemelt prioritásként kezelt néhány program támogatási szerződéseiben a támogatás részeként kerüljön 
meghatározásra a program kommunikációjára fordítandó támogatás. Ezt a kommunikációt a támogatott szervezetek a 
központi kommunikációval összehangolva valósíthatják meg.  

35 90/2008. (XI. 17.) határozat A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Kollégium kereténél nyilvántartott turisztikai 
témakörű pályázati felhívás döntése után fennmaradó pénzeken túli összegeket, a keretmaradvánnyal együtt csak és kizárólag 
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pécsi programok támogatására fordíthatja. 

36 91/2008. (XII. 15.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – 86/2008. (XI. 17.) számú határozatában képzett 2009. évi 92 millió Ft tartalék 
terhére – a Radnóti Emlékévet 50 millió forint címzett összeggel támogatja. A szükséges pályázat lebonyolításával a 
Szépirodalmi Szakmai Kollégiumot bízza meg. 


