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 NEM ALKALMAZANDÓ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK, AJÁNLÁSOK 
 

1 1/1993. (XII. 15.) határozat 
E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság egyhangú döntéssel meghatározza az egyes kollégiumok létszámkontingenseit. 
 

2 1/1994. (III. 4.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság jóváhagyja a 94-es költségvetést és úgy dönt, hogy eláll a pénzeszközök kollégiumok közötti százalékos 
elosztásától, mert a kérdés további tanulmányozást igényel. A Bizottság levélben hívja fel a miniszter figyelmét a 
privatizációs bevételekből való részesedés kieszközlésére, amit törvény ír elő. 
 

3 1/1995. (IX. 12.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 2. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint a végrehajtásáról 
szóló – 3/1995. (III. 24.) MKM rendelettel módosított – 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet 12. §-ának a) pontja alapján a 
Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 A szakmai kollégiumok pályázati döntéseinél azon pályázatok esetében, amelyeknél valamely bírálatot végző személy 

érdekeltsége – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok szerint – fennáll, az 
érintett részvétele nélküli minősített többségi (3/4-es) szavazással meghozott döntés érvényes. 

Az összeférhetetlenséget az érintettnek, vagy akinek arról hitelt érdemlő tudomása van, a bírálati ülés elején be kell 
jelentenie, amit jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A nyertes pályázatok nyilvános közzétételekor a minősített többséggel elfogadott pályázatokat megkülönböztető jelöléssel 
kell megjelentetni. 
 

4 1/1996. (II. 12.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság limitálja a szakkollégiumok által pályázaton kívüli eljárásban nyújtható támogatásokra fordítható keret arányát a 
Szakkollégiumoknak a folyóirat-támogatásra fordítandók levonása után rendelkezésére álló keret 5 százalékban. Objektív 
okok miatt meghiúsult pályázatok pénze pályázaton kívül is kiosztható. 
 

5 A Bizottság általános 
érvényű ajánlása (III. 4.) 

Ezt az ajánlást a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A magyar kultúra folyamatait áttekintve a Bizottság középtávon nagyobb súlyt kíván helyezni a nemzeti mozgókép-kultúra 
támogatására, mert nyilvánvalónak érzi, hogy a mozgóképes nyelv primátusával szembeszállni már nem lehet. Célirányosan, 
a mozgóképes értékek előtérbe helyezésével lehet azokat az értékeket érvényre juttatni, melyeket régebben az írásos kultúra 
hordozott. 
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A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága áttekintette a Film és Video Gyártási, Terjesztői és Üzemeltetői Szakmai 
Kollégiumának eddigi tevékenységét, és alapvetően elégedett eddigi munkájával. A sokféle hasznos pályázati cél között 
1996-ban azonban kívánatos erősebb prioritások megjelölése. 
 
A Bizottság az eddig is érvényesített célok közül a következő prioritásokat jelöli ki: 
a) a Nemzeti Alaptantervhez való kapcsolódás (mozgókép-oktató pedagógusok képzése), 
b) Forgatókönyv létrehozásának támogatása,  
c) Magyar játékfilmek forgalmazási támogatása, 
d) Külföldön kallódó filmes hungarikák beszerzése. 
 
A Bizottság helyesnek tartaná, ha a szakmai kollégium produkciós támogatást 1996-ban nem adna – jelentősen erősítve 
viszont forgatókönyv-támogatási tevékenységét. 
Szükségesnek tartja, hogy a szakmai kollégium tárgyaljon a Magyar Mozgókép Alapítvánnyal, a támogatási célok ésszerű 
újrafelosztása céljából. 
 

6 2/1996. (III. 18.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA által közpénzekből támogatott kiadványok esetében az Országos Széchényi Könyvtár jelzése alapján előfordul, 
hogy egyes kiadók kötelespéldány beszolgáltatási kötelezettségüknek nem vagy hiányosan tesznek eleget. 
 
A Bizottság felhívja a szakmai kollégiumokat, hogy a jövőben csak azokat a kiadói műhelyeket részesítsék támogatásban, 
akik a jogszabályban meghatározott kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári 
évben minden kiadványuk vonatkozásában teljesítették és az erről szóló igazolást a pályázati adatlaphoz mellékelik. A 
kötelespéldány teljesítésének szükségességére vonatkozó feltételt a pályázati felhívásokban közzé kell tenni. 
 

7 3/1996. (VI. 3.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A szakmai kollégiumok határozatképességéhez a vezető, vagy esetenként megbízott helyettese és a tagok kétharmadának 
jelenléte szükséges. 
A kollégium határozatképességéhez a vezetőn kívül 
 
4 tag esetén legalább 3 tag jelenléte, 
6 tag esetén legalább 4 tag jelenléte, 
8 tag esetén legalább 6 tag jelenléte, 
10 tag esetén legalább 7 tag jelenléte, 
12 tag esetén legalább 8 tag jelenléte szükséges. 
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Határozatképtelenség esetén az ülést nem lehet megkezdeni, illetve beálltakor az ülést fel kell függeszteni és legfeljebb 5 
munkanapon belül a megismételt ülést a vezetőnek össze kell hívni. 
A határozatképességhez a megismételt ülésen is kétharmados jelenlét szükséges. 
Azok a döntések, pályázati felhívások és egyéb dokumentumok, amelyek meghozatalakor a kollégium nem volt 
határozatképes, érvénytelenek, amit a kollégium vezetőjének jegyzőkönyvbe kell foglalnia és a tényről a Bizottság elnökét, 
valamint az Igazgatóság vezetését haladéktalanul tájékoztatnia kell. 
 

8 4/1996. (VI. 3.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet 26. 
§-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak következetes és egységes végrehajtása érdekében valamennyi kollégiumban 
mindazon pályázók, akik a korábbi támogatási szerződésüknek a bírálat napjáig szabályszerűen nem tettek eleget, az adott 
pályázati ciklusban nem vehetnek részt. 
 

9 A Bizottság általános 
érvényű ajánlása (VI. 24.) 

Ezt az ajánlást a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A nem nyelvhez kötött kulturális ágazatokkal foglalkozó szakmai kollégiumok 1997-re írjanak ki pályázatot – elsősorban új 
magyar – művészeti alkotások külföldi magyar intézményekben való bemutatására. 
Azokat a pályázatokat részesítsék előnyben, amelyeknek a pályázói legalább három magyar intézet befogadó nyilatkozatát 
mellékelik. 
 

10 5/1996. (XI. 4.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
1997. évi prioritásként a Bizottság a „Magyar művészet külföldön” témát választja, azzal a további szűkítéssel, hogy az általa 
december hónapban meghatározandó pontos összeg 75%-át összművészeti fesztiválokon való magyar részvételre kívánja 
költeni. (A Bizottság a prioritásra 100 millió forintot irányoz elő, amelyről véglegesen az 1997. évi költségvetéssel egyidőben 
dönt.) 
A program középpontjába a Bizottság a magyar részvételt kívánja állítani az „Európa kulturális fővárosa” elnevezésű, 
Thesszalonikiben megrendezendő programon.  
A Bizottság az 1997. évi prioritásra szánt összeg 75 %-át a miniszteri keretbe tervezi utalni. A támogatandó összművészeti 
fesztiválok végleges listáját az alábbi intézményekkel való konzultáció után rögzíti a Bizottság: minisztérium, magyar 
intézetek, európai magyar külképviseletek, magyar rendezvényszervező irodák. 
A prioritásra elkülönített összeg 25%-át a Bizottság tartalékként kezeli és arra kívánja felhasználni, hogy az egyes szakmai 
kollégiumok által legnagyobb összeggel támogatott, külföldi szerepléshez kapcsolódó pályázathoz arányosan hozzátesz, 
amennyiben egy-egy pályázat eléri a szakmai kollégium éves keretének 5-5%-át. 
 
A pályázat elbírálását a Bizottság a miniszter úr által kinevezett ad hoc kollégiumtól várja, melyben kívánatos az egyes 
érintett szakmai kollégiumok, illetve a Bizottság néhány tagjának a részvétele. 
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A Bizottság felhívja a szakmai kollégiumok figyelmét arra, hogy 1997-ben törekedjenek az éves prioritással összhangban 
lévő szakmai alpályázatokat is kiírni. Különösen az Európai Unió által meghirdetett pályázatokban (pl.: Caleidoscope, Ariane 
stb.) meghatározott önrész átvállalása volna gyümölcsöző, mert modellértékű program lehet. 
 

11 6/1996. (XII. 16.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az adott pályázati célhoz részleges támogatás nyújtása esetén a szakmai kollégium köteles egyértelműen meghatározni, hogy 
a támogatást a pályázó mire fordíthatja, vagy előírni, hogy a célt a csökkentett támogatás esetén is valósítsa meg. 
 

12 1/1997. (IV. 7.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az egyes szakmai kollégiumok a speciális szaktudást igénylő pályázatok elbírálásához, mint eddig is, alkalmazhatnak 
szakértőt (pl. restaurátor-szakértő, számítástechnikai szakértő). 
Nagyszámú pályázat esetén a kollégiumok abban az esetben alkalmazhatnak szakértőt, ha a Bizottság ezt engedélyezi. 
Elvileg a Bizottság nem zárja ki a hozzájárulást, ha a vezetőt is beleértve az egy főre eső pályázatok száma pályázati 
kiírásonként meghaladja a 100 darabot. 

13 2/1997. (VI. 30.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság a járulékbevétel-növekmény elosztásakor a Mozgókép Kollégium részére a beadott projektre a Pályázat országos 
tévék számára filmajánló műsorok készítésére című kivételével, összesen 95 mFt értékben ítélt meg támogatást. A már 
meghirdetett pályázat fedezetének biztosítására a Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Kollégium az egyes projektek esetében 
az általános 10 %-os határon túl is csökkenthesse a megítélt céltámogatások összegét. Ennek előfeltétele azonban az, hogy 
valamennyi projektet hirdesse meg. 
A Magyar és külföldi művészfilmek kópiáink készítése vidéki forgalmazásra című projekt esetében a bizottság úgy 
határozott, hogy az összegen belül 50 %-ban magyar és 50 %-ban külföldi művészfilmek kópiái készüljenek. 
A Bizottság úgy határozott, hogy tekintettel a jövő évi tisztújításra, nem engedélyezi, hogy a Mozgókép Kollégium a jövő évi 
kerete terhére un. halasztott döntéseket hozzon. 

14 1/1998. (IV. 6.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA Bizottságának határozata a „Kulturális reklám-projekt” akciók ütemezésével kapcsolatban: 

1. Május: a Magyar Táncfesztivál. A Bizottság 7 millió forintot utal a Táncművészeti Kollégium keretébe erre a célra 
oly módon, hogy az nem terheli a kollégium egyedi döntésein összeghatár-keretét. 

2. Június: a Bartók Rádió és programjainak népszerűsítése. A Bizottság 7 millió forintot utal a Közművelődési 
Kollégium keretébe erre a célra, hasonlóan az 1. pontban foglaltakhoz. 

3. Június: az Év Múzeuma pályázat nyertesének népszerűsítése. A Bizottság 7 millió forintot utal a Múzeumi 
Kollégium keretébe erre a célra, hasonlóan az 1. pontban foglaltakhoz. 

4. Augusztus: a Zempléni Művészeti Napok. A Bizottság 7 millió forintot utal a Zenei Kollégium keretébe erre a 
célra, hasonlóan az 1. pontban foglaltakhoz. 
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15 2/1998. (10. 26.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA SZMSZ 3. rész II/3. pontja rendelkezik a pályázatok elbírálásával kapcsolatos összeférhetetlenségi 
rendelkezésekről, mely szabályokat a Bizottság – elvi irányító és határozathozatali jogkörében, a miniszter jóváhagyásával – 
megszigorította, az alábbiak szerint:  
Összeférhetetlenségi okból a kollégium vezetője vagy tagja és hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) személyesen vagy mint 
tulajdonos nem pályázhat annál a kollégiumnál ahol ő, vagy hozzátartozója tisztséget tölt be. Amennyiben ilyen pályázatot 
benyújtottak, akkor az érintett kollégium a pályázatot érdemi elbírálás nélkül köteles elutasítani. 
Összeférhetetlenségi okból a kollégium vezetője, illetve tagja nem szavazhat és nem lehet a döntésnél jelen, ha a pályázóval  
- munkaviszonyban van vagy 
- egyéb okból (szerződéses kapcsolat stb.) a pályázat pozitív elbírálása részére (személyének, munkáltatójának stb.) anyagi 
előnyt biztosít. 
Összeférhetetlenség megállapításának kérdésében vita esetén a kollégium háromnegyedes minősített többséggel határoz. Ez 
ellen az érintett panasszal fordulhat a Bizottsághoz, amelynek döntése ellen további orvoslatnak nincs helye.  
 
A szakmai kollégiumok pályázati döntéseinél azon pályázatok esetében, amelyeknél a 2. pont szerinti érdekeltség fennáll, a 
bírálatnál az érintett nem lehet jelen és a részvétele nélküli háromnegyedes minősített többséggel meghozott döntés érvényes. 
A pozitív döntést a bizottság elnöke ellenőrzési jogkörében eljárva megvizsgálja, és a kollégium döntése a bizottság 
elnökének egyetértő ellenjegyzésével válik végrehajthatóvá. 
Eljárási javaslatként a bizottság még megfogalmazta, hogy 
- a bizottság elnöke ellenjegyzése előtt még konzultáljon a szakmát a bizottságban képviselő kurátorral 
- amennyiben a 2. pont szerinti érdekeltség fennáll, akkor a benyújtott pályázatot a kollégium az ülése végén tárgyalja, így az 
érintett személy már eltávozhat.  
A határozatban foglaltakkal nem érintett kérdésekben az SZMSZ egyéb, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályai 
változatlanul érvényesek. 
A határozat az NKA Hírlevelében történő kihirdetéssel lép hatályba.  

16 3/1998. (XI. 30.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az 1999. évi tervezett költségvetésről  
 
1. A Bizottság a felhasználható keret mértékét – a korrekciós tételek figyelembe vételével – 3604 millió forintban állapítja 

meg.  
2. Miniszteri keret: 

- a felhasználható keret 10%-a szabad felhasználású miniszteri keret, amelynek 5%-ot meghaladó felhasználása esetén 
a miniszternek egyeztetnie kell a Bizottsággal. 

- a felhasználható keret 20%-a a kollégiumközi, nagyrendezvényi és nemzetközi projektekre fordítható keret, 
amelyekről a végleges odaítélés előtt a Bizottság véleményt formálhat. 
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- a miniszteri keretet terhelő jelenlegi kötelezettségek (millió forintban) 
államalapítási rendezvények            100 
Frankfurti Könyvvásár   75 
Digitális Akadémia             100 
Összművészeti Fesztivál            100 
Bp-i Filharmónia Társaság Zenekara             30 
Bp-i Tavaszi Fesztivál                                   75 
Ithaka-program                                              15 

3. A Bizottság a felhasználható keret 70%-ára (2524 millió Ft) vonatkozóan az 1998. évi keret 10% inflációval emelt 
összegéhez képest emelt keretet kapnak az alábbi kollégiumok: 

Iparművészeti 
Könyvtári 
Közművelődési 
Múzeumi 
Népművészeti 
Táncművészeti 
Zenei  

4. Tartalék: nincs 
5. A Bizottság az 1999. évben nem folytatja a Mars-programot. Harsányi László kérésére értékelni fogja az 1998-ban 

meghirdetett Mars-programot. A Bizottság az Ithaka-programra 15 millió forintot elkülönít. 
 

17 1/1999. (XI. 29.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA szakmai kollégiumainak 2000. évi támogatási elveiről, prioritásairól 
Felhívjuk az NKA kollégiumainak figyelmét, hogy a 2000. évi pályázati kiírásoknál a következő prioritásokat vegyék 
figyelembe: 
Pályázataikban a (bi)millenniumi programok kiemelten szerepeljenek, mivel ez az év kétszeresen is emlékezetes 
(kereszténység 2000 éves, államalapítás 1000 éves évfordulója).  
Továbbra is kapjon kiemelt hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság művelődése, különös tekintettel arra, hogy a 2000. 
szeptember 1 - 2001. szeptember 1 közötti időszak az olvasás éve lesz.  
A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai tekintsék kiemelkedő hivatásuknak a határon túli magyar kultúra támogatását 
is, mivel az is a nemzeti művelődés, műveltség része. 
A humaniorák mellett a reáliák is fontos részei a kultúrának; ezt az érintett kollégiumok (Folyóirat, Irodalom, Múzeum, 
Könyvtár, Levéltár, Közművelődés, Fotó) vegyék figyelembe. 
 
A kollégiumok a fenti célokra fordítandó összegeket pályázati kiírásaikban határozzák meg. A millennium vonatkozásában a 
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Bizottság ajánlása 10%. 
Az általános prioritásokon túl, a Bizottság határozata a nevezett kollégiumok részére a következő:  
A cirkuszművészetre a Közművelődési Kollégium 10 millió forintot fordítson a keretéből, 
- az állat-és növénykertek alaptevékenységének támogatása a Múzeumi Kollégium feladata, de az említettek más 
kollégiumoknál is pályázhatnak a kollégium profiljába illő pályázatukkal, 
- a Folyóiratkiadási Kollégium ne támogasson hetilapokat, valamint aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló 
folyóiratokat. 
 

18 1/2000. (IX. 18.) határozat E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság a 2000. évi többletbevételből 10,5 millió forintot hagy jóvá az NKA Igazgatósága részére. 

19 3/2000. (XII. 4.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A 2001. évi kollégiumok pénzkereteinek felosztásáról  
Szakkollégium   (M Ft) 
Építőművészet     70 
Folyóiratkiadás   240 
Fotó       75 
Iparművészet    200 
Irodalom és Könyvkiadás  259 
Képzőművészet   270 
Könyvtár    179 
Közművelődés   343  10 M Ft a cirkuszművészet támogatására 
Levéltár     90 
Mozgókép    277 
Múzeum    140 
Népművészet    130 
Színház    267 
Tánc     144 
Zene     216 
 

20 4/2000. (XII. 4.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény, továbbá az annak végrehajtására kiadott 13/1999. 
(VIII.27.) NKÖM rendeletnek, tovább a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a Bizottság – elvi, irányító és 
koordináló jogkörében eljárva a 2001. évi pénzkeretek felhasználására vonatkozóan a következő határozatokat hozta: 
I. 
EGYEDI KÉRELMEKRE FORDÍTHATÓ PÉNZKERET 
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A szakmai kollégiumokhoz benyújtott egyedi kérelmek (egyedi pályázatok) teljesítésére szolgáló pénzkeret nagyságát a 
Bizottság egységesen, a kollégiumok éves keretének 10%-ában állapítja meg. Az egyedi keretet nem terheli a kollégium 
részére céljelleggel adott összeg. 
II. 
KÖVETKEZŐ ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRA FORDÍTHATÓ PÉNZKERET 
A Bizottság az egyes kollégiumok 2001. évi pénzkeretének 10%-ában állapítja meg a következő két év költségvetési kerete 
terhére előzetesen vállalható kötelezettségvállalások mértékét. 
III. 
CÍMZETT- ÉS CÉLTÁMOGATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 
A cirkuszművészetre a Közművelődési Kollégium a keretéből 10 millió forintot fordítson címzett támogatásként. 
A Folyóiratkiadási Kollégium a felosztható összeg 10%-át fordítsa céltámogatásként gyermek-és ifjúsági folyóiratok 
támogatására. 
A kollégiumok a Millenniumi pályázatokra a Bizottság ajánlása szerint a felosztható keret 10%-át fordítsák. 
A Népművészeti és Táncművészeti Kollégium írjon ki közös pályázatot az amatőr mozgalmak támogatására 6-6 millió Ft 
összeggel. 
 

21 5/2000. (XII. 4.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA 2001. évi támogatási elveiről, prioritásról  
I. 
A Bizottság a 2000. december 4-i ülésén a kollégiumok részére a 2001. évi pályázati kiírásoknál a következő prioritásokat 
határozata meg: 
pályázataikban a (bi)millenniumi programok kiemelten szerepeljenek mivel ez az év kétszeresen is emlékezetes 
(kereszténység 2000 éves, államalapítás 1000 éves évfordulója);  
ezen belül a Képzőművészeti és az Iparművészeti Kollégium a történelmi (egyházi) vonatkozású képző- illetve iparművészeti 
emlékek (pl. Árpád-kori falképek) restaurálására írjon ki pályázatot határon inneni és határon túli pályázók számára.  
Továbbra is kapjon kiemelt hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság művelődése, különös tekintettel arra, hogy a 2000. 
szeptember 1.–2001. szeptember 1. közötti időszak az olvasás éve.  
A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai tekintsék kiemelkedő hivatásuknak a határon túli magyar kultúra 
támogatását, mivel az is a nemzeti művelődés, műveltség része.  
A humaniórák mellett a reáliák is fontos részei a kultúrának; ezt az érintett kollégiumok (Folyóirat, Irodalom, Múzeum, 
Könyvtár, Levéltár, Közművelődés, Fotó) vegyék figyelembe.  
A kollégiumok a fenti célokra fordítandó összegeket pályázati kiírásaikban határozzák meg. A millennium vonatkozásában a 
Bizottság ajánlása 10%.  
II. 
Az általános, minden kollégiumra érvényes prioritások mellett a Bizottság az egyes kollégiumoknak további prioritásokat 
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határozott meg: 
A cirkuszművészetre a Közművelődési Kollégium 10 millió forintot fordítson címzett támogatásként a keretéből,  
- az állat- és növénykertek alaptevékenységének támogatása a Múzeumi Kollégium feladata, de az említett más 
kollégiumoknál is pályázhatnak a kollégium profiljába illő pályázatukkal, 
- a Folyóiratkiadási Kollégium ne támogasson hetilapokat, valamint aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló 
folyóiratokat, ellenben a felosztható összeg 10%-át fordítsa gyermek- és ifjúsági folyóiratok támogatására,  
- a Népművészeti és Táncművészeti Kollégium írjon ki közös pályázatot az amatőr mozgalmak támogatására 6-6 millió Ft 
összeggel.  

22 6/2000. (XII. 4.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A 2001. évi pályázati felhívásokkal kapcsolatos kötelezettségekről 
Az egyes kollégiumok legkésőbb 2001. február 15-ig készítsék el és mutassák be 2001. évi pályázati felhívásaikat a Bizottság 
elnökének. 

23 
A Bizottság ajánlása (XII. 
4.) a Közművelődési és a 
Zenei Kollégium részére 

Ezt az ajánlást a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság ajánlást tesz, hogy – tekintettel a Lajtha László-emlékévre – a Közművelődési és a Zenei Szakmai Kollégiumok 
hirdessenek közös pályázatot az amatőr zenei mozgalom támogatására. 
 

24 1/2001. (XI. 7.) határozat  

Az állandó szakmai kollégiumok 2002. évtől egyedi döntésre felhasználható kereteinek mértékéről 
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága megerősíti azt a korábbi gyakorlatot, miszerint az Alapprogramból 
elsődlegesen pályázati úton lehet támogatást kapni. Emellett azonban esetenként indokolt és szükséges lehet, hogy egyedi 
igények elbírálására is sor kerüljön. A bizottság a szakmai kollégiumok részére az általa jóváhagyott éves keret 10%-ában 
maximálja az egyedi igényekre fordítható keret mértékét. Ettől eltérni csak a Bizottság előzetes engedélyével, illetve más 
szakmai kollégium rovására lehet. Az egyedi keretet nem terheli a kollégium részére céljelleggel adott összeg. 
Az egyedi igények kielégítésére szolgáló keret az éves keret mértékét nem érinti, tehát nem jelent többletforrást. 
A bizottság döntése visszavonásig érvényes. 
 

26 2/2001. (XI. 7.) határozat  

A következő két évre történő kötelezettségvállalásról 
A Bizottság az egyes kollégiumok 2002. évi pénzkeretének 10%-ában állapítja meg a következő két év költségvetési kerete 
terhére vállalható kötelezettségvállalások mértékét. 
A Bizottság döntése visszavonásig érvényes. 
 

27 3/2001. (XI. 7.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA 2002. évi támogatási elveiről, prioritásairól 
I. A Bizottság 2001. november 7-i ülésén a kollégiumok részére a 2002. évi pályázati kiírásoknál a következő prioritásokat 
határozza meg: 

 Továbbra is kapjon kiemelt hangsúlyt a gyermekek és az ifjúság művelődése.  
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 A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai tekintsék kiemelkedő hivatásuknak a határon túli magyar kultúra 
támogatását, mivel az is a nemzeti művelődés, műveltség része.  

 A humaniórák mellett a reáliák is fontos részei a kultúrának, ezt az érintett kollégiumok vegyék figyelembe.  
 A kollégiumok a fenti célokra fordítandó összegeket pályázati kiírásaikban határozzák meg.  

II. Az általános, minden kollégiumra érvényes prioritások mellett a bizottság az egyes kollégiumok részére elvárásokat ír elő: 
 A cirkuszművészetre a Közművelődési Kollégium minimum 11 millió forintot fordítson címzett támogatásként 

keretéből.  
 Az NKA ne támogasson hetilapokat, valamint aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló folyóiratokat.  
 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma éves keretéből fordítson minimum 26,1 millió forintot gyermek- 

és ifjúsági folyóiratok támogatására.  
 A Népművészeti és Táncművészeti Kollégium írjon ki közös pályázatot az amatőr mozgalmak támogatására.  
 A Színházi Kollégium a tervezett vendégjátékokat lehetőleg oly mértékben támogassa, hogy a kölcsönösség 

megvalósulhasson.  
 

28 A Bizottság általános 
érvényű ajánlása (XI. 7.) 

Ezt az ajánlást a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A Bizottság 2001. november 7-i ülésén a kollégiumok részére a következő ajánlást teszi: 
A kollégiumok pályázati felhívásaik megfogalmazásakor, illetve a pályázatok elbírálásánál fordítsanak kiemelt figyelmet a 

 a családi, kisközösségi programokra,  
 a közösségfejlesztő élőművészet támogatására, valamint  
 a pr-költségek támogatására.  

Továbbá 
 az olaszországi magyar év programjaira és  
 az évfordulókra (Kossuth születésének 200 éves évfordulója 2002-ben, Rákóczi-évforduló 2003-ban).  

 

29 4/2001. (XII. 17.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A 2002. évi pénzkeretek felosztásáról 
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 – határozott a 2002. évi kollégiumi pénzkeretek felosztásáról. 
Döntését a mellékelt táblázat szemlélteti. 
Kollégium neve  

Bizottság döntése a 2002. évi kollégiumi keretekről 
Tartalék 2002. évre 

Megkötés 
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1. Mozgókép 
297 000 000 Ft 
20 000 000 Ft 

2. Szépirodalmi 
330 000 000 Ft 
21 000 000 Ft 

irodalmi folyóiratokra min. 140 M Ft. 
 
3. Színházi 

286 000 000 Ft 
18 000 000 Ft 

4. Zenei 
231 000 000 Ft 
15 000 000 Ft 

5. Táncművészeti 
154 000 000 Ft 
10 000 000 Ft 

6. Képzőművészeti 
289 000 000 Ft 
18 000 000 Ft 

7. Iparművészeti 
214 000 000 Ft 
14 000 000 Ft 

8. Fotóművészeti 
81 000 000 Ft 
5 000 000 Ft 

9. Népművészeti 
160 000 000 Ft 
11 000 000 Ft 

10. Közművelődési 
279 000 000 Ft 
17 000 000 Ft 

cirkuszművészetre min. 11 M Ft 
11. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra  

250 000 000 Ft 
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16 000 000 Ft 
növény- és állatkertekre min. 7 M Ft,  
folyóiratra min. 140 M Ft, 
gyermek- és ifjúsági folyóiratokra min. 26,1 M Ft 
 
12. Könyvtári 

192 000 000 Ft 
13 000 000 Ft 

Magyar Nagylexikon támogatására max. 10 M Ft 
 
13. Levéltári 

97 000 000 Ft 
6 000 000 Ft 

14. Múzeumi 
164 000 000 Ft 
11 000 000 Ft 

15. Építőművészeti 
76 000 000 Ft 
5 000 000 Ft 

I. Kollégiumok 
    összesen: 

3 100 000 000 Ft 
200 000 000 Ft 

II. Miniszteri 
  keret 

2 060 400 000 Ft 
201 000 000 Ft* 

III. Egyéb 
programok 

összesen                                                                                                                                              0 Ft 
                                                    0 Ft 
Mindösszesen: 
    I+II+III 

5 160 400 000 Ft 
401 000 000 Ft 
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  *A miniszter a Bizottsággal egyeztetve állapította meg a miniszteri keretet [vhr. 8. § (2)] 
 

30 1/2002. (IX. 9.) határozat  

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA, VALAMINT A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2003. 
ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA  
A Bizottság egyhangúlag hozzájárult, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai 
Kollégium 100-100 millió forint kötelezettséget vállaljon a 2003-as évre. Ezeket az összegeket a két kollégium a 2003. évi 
folyóirat-támogatásra fordíthatja.  
 

31 2/2002. (IX. 9.) határozat  

E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
Az NKA 2003. évi járulékbevételi tervéről 

A Bizottság a 2003. évi járulékbevétel költségvetési tervezésekor a 6,750 millió forint összeget szabta meg kiinduló 
összegként. 

 

32 3/2002. (IX. 9.) határozat  
A Közművelődés Szakmai Kollégium „Országos képes folyóirat létrehozásának támogatása” c. pályázati felhívásról 

A Bizottság nem hagyta jóvá a pályázati felhívás közzétételét. 
 

33 4/2002. (IX. 9.) határozat  

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EU KULTÚRA 2000 KERETPROGRAMMAL 
A Bizottság hozzájárult, hogy 100 millió forintot a jövő évi pályázati keretből elkülönítve, tartalékalapba helyezzenek. Ez az 
összeg az EU Kultúra 2000 keretprogram pályázói számára kívánja a szükséges önrészt biztosítani. A konkrét elbíráláshoz a 
szabályoknak megfelelően 3 tagú testületet hoznak létre. Az esetlegesen fel nem használt összegről a Bizottság 2003-ban, 
évközi ülésén fog dönteni. 
 

34 5/2002. (XI. 18.) határozat  

AZ NKA 2003. ÉVI PRIORITÁSAIRÓL  
 A Bizottság 2002. szeptember 23-i, kibővített ülésén hozott határozatnak megfelelően a jövő évi prioritás az NKA 10 éves 
évfordulójához kapcsolódó kulturális programok meghirdetése és támogatása.  
E döntésnek megfelelően a pályázatok kiírásánál és a döntéseknél előnyben kell részesíteni a fiatalok – ideértve a 16-30 éves 
korcsoportot is – számára lehetőséget nyújtó produkciókat. A Bizottság fontosnak tartja, hogy a 2003-as kiemelt 
programokban minél nagyobb számban vegyenek részt a legnagyobb, legjelentősebb kulturális járulék-fizetők.  
A Szakmai Kollégiumok pályázatain kívül külön pályázat kerül meghirdetésre: a Millenáris Parkban rendezendő 
hangversenyek, színházi előadások, képző- és iparművészeti kiállítások, könyvbemutatók, stb. megrendezési költségeinek 
támogatására lehet pályázni. Erre a célra a Bizottság 50 millió forintot különít el. 

35 6/2002. (XI. 18.) határozat  E határozatot a Bizottság 2003. március 3-i ülésén hatályon kívül helyezte.  
A 2003. ÉVI KERETSZÁMOKRÓL  



14 
 

A Bizottság a 2003. évnek a szakmai kollégiumokat érintő pályázati keretszámait elfogadta. 

A 2003. ÉVI PÁLYÁZATI RENDSZER SZÁMSZERŰ 
TERVEZÉSE 

Bevételi (forrás) előirányzat:  7.515* 
Kiadási előirányzat:  814 
Tartalék:  700 
Felosztható keret:  6.001 
Miniszteri keret:  1.471 
Kollégiumi visszatérítés:  115 
Pályáztatható:  4.415 
Kulturpont: 100  215 
Digitalizálás: 50   
Millenáris program: 50   
Művészeti iskolák: 15   
Kollégiumok pályázati pénze:  4.200 
*7.250=járulékbevétel, 115=visszatérítés, 150=áthúzódó  

 

36 7/2002. (XI. 18.) határozat  

A NKÖM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEINEK PÁLYÁZTATÁSÁRÓL  

A Bizottság a NKÖM központi intézményei számára elkülönített 400 millió forint elosztását illetően úgy döntött, hogy a 
kiemelt intézmények erre az összegre a szakmai kollégiumoknál pályázhatnak, azaz a fenti összeg a szakmai kollégiumok 
keretét fogja növelni. 

37 8/2002. (XI. 18.) határozat  

A KOLLÉGIUMI SZAKMAI BESZÁMOLÓKRÓL  

A Bizottság elfogadta a 2002. évi szakmai beszámoló szempontjait. 

A beszámoló szempontjai a következők:  

1. Melyek voltak 2002-ben a szakma legfontosabb támogatandó részterületei?  
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2. Mennyiben felelt meg a beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye az előzetes várakozásoknak? Ha nem, mi volt 
ennek az oka?  

3. Hogyan alakult a beérkezett és támogatott pályázatok számaránya az egyes témakörök, területek (Budapest, vidék, 
határontúliak,) professzionalizmus és amatőrök, illetve korosztályok vonatkozásában. Elfogadhatóak-e a kialakult 
arányok?  

4. Volt-e olyan résztéma, ahol a kiosztható összeg az igényeknek 20 %-a alatt volt?  
5. Mennyiben felelt meg a beérkezett pályázatok minősége a formai és szakmai kritériumoknak, valamint a gazdasági 

megalapozottságnak? Ha nem felelt meg,akkor milyen változtatást javasol a jövőre nézve?  
6. Milyen elvek szerint történt a pályázatok elbírálása, megfelelőnek bizonyult-e a kialakított döntési mechanizmus?  
7. Milyen volt a kollégium döntéseinek visszhangja?  
8. Lenne-e értelme a kollégiumnál az eddiginél több pályázati fordulónak?  
9. Melyek a 2002. évi munka főbb tapasztalatai? Milyen változtatásokat javasol?  
10. A szakmai ellenőrzés tapasztalatai. Komplex ellenőrzések. A szakmai ellenőrzés alapján hogyan értékeli a 

megvalósult pályázatok teljesülését szakmai és pénzügyi szempontból?  
11. Milyen tapasztalatai vannak más pályáztatókkal való együttműködésről, különös tekintettel a Kultúrpont Iroda által 

közvetített európai uniós pályázatokra?  
12. Kérem minősítse az Igazgatóság munkáját és a pályáztatási-elszámoltatási rendet!  

38 
A Bizottság általános 
érvényű ajánlásai a 2003. 
évre 

Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai továbbra is tekintsék kiemelkedő hivatásuknak a határon túli magyar kultúra 
támogatását, mivel az is a nemzeti művelődés, műveltség része.  

A Bizottság ugyanígy a kollégiumok figyelmébe ajánlja a vidéki kulturális produkciók, műhelyek, teljesítmények 
támogatását annak érdekében, hogy működésük semmilyen módon ne szenvedjen csorbát.  

39 1/2003. (I. 20.) határozat  

A 2003. ÉVI KOLLÉGIUMI PÉNZKERETEKRŐL 

A Bizottság a 2003. évi kollégiumi pénzkeretek elosztását egyhangúlag elfogadta. 

Megj.: A 2003. évi kollégiumi pénzkeretek megtalálhatók a PÁLYÁZATOK menüpont alábbi címszava alatt: Az éves 
felosztható pénzkeret. 

40 LXXII. /2. (2003. I. 20.) 
határozat 

Az NKA Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
A Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az előterjesztés 1., 2. pontját, valamint a 3. pont megszavazásának eljárásmódját 
is. 

41 LXXII. /3. (2003. I. 20.) 
határozat 

Digitális ad hoc kollégium tagjai 
Az NKA részéről elnökként Sebő Ferencet, tagként Tószegi Zsuzsannát és Kopek Gábort javasolják megbízni a Digitális 
Kultúra Kollégiumba.  
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42 LXXII. /4. (2003. I. 20.) 
határozat 

A művészeti iskolák részére kiírandó pályázat 
A Bizottság a kiírás szövegét egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az összegek változnak a GyISM által biztosítandó keret 
függvényében. A Bizottság egyhangúlag fogadta el, hogy a 4 kollégium vezetőiből kollégiumi bíráló testület alakul. 

43 LXXII. /5. (2003. I. 20.) 
határozat 

A Közművelődési Kollégium eszköztámogatási program kiírása 
A pályázati kiírás megjelenését támogatta a Bizottság. 

44 LXXII. /6. (2003. I. 20.) 
határozat 

Harsányi László január 22-től február 4-ig szabadságát tölti külföldön és helyettesítésére Gyimesi Lászlót kéri fel. Gyimesi 
László a felkérést elfogadta, s a Bizottság egyhangúlag támogatta 

45 LXXIII. /1. (2003. III. 3.)  A Bizottság 2003. évi munkaterve 

46 LXXIII. /2. (2003. III. 3.)  

 
Az NKA létezése óta hozott bizottsági határozatok hatályosságának felülvizsgálata 
 

A Bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint hatályon kívül helyezésre javasolt határozatait, ajánlásait, valamint a 
2/2002. (IX. 9.) határozatot egyhangúlag hatályon kívül helyezte, a többi határozatot és ajánlás hatályát fenntartja. 

Hatályon kívül helyezett bizottsági határozatok, ajánlások: 
 

1/1993. (XII. 15.) határozat 
1/1994. (III. 4.) határozat 
1/1995. (IX. 12.) határozat 
1/1996. (II. 12.) határozat 
A Bizottság általános érvényű ajánlása (1996. III. 4.) 
2/1996. (III. 18.) határozat 
3/1996. (VI. 3.) határozat 
4/1996. (VI. 3.) határozat 
A Bizottság általános érvényű ajánlása (1996. VI. 24.) 
5/1996. (XI. 4.) határozat  
6/1996. (XII. 16.) határozat 
1/1997. (IV. 7.) határozat 
2/1997. (VI. 30.) határozat 
1/1998. (IV. 6.) határozat 
2/1998. (10. 26.) határozat 
3/1998. (XI. 30.) határozat  

      1/1999. (XI. 29.) határozat  
1/2000. (IX. 18.) határozat 
3/2000. (XII. 4.) határozat  
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4/2000. (XII. 4.) határozat 
5/2000. (XII. 4.) határozat  

      6/2000. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság ajánlása (2000. XII. 4.) a Közművelődési és a Zenei Kollégium részére 
3/2001. (XI. 7.) számú határozat  
A Bizottság általános érvényű ajánlása (2001. XI. 7.) 
4/2001. (XII. 17.) számú határozat 
2/2002. (IX. 9.) határozat  
6/2002. (XI. 18.) határozat  

47 LXXIII. /3. (2003. III. 3.)  
A szakmai kollégiumok 2002. évi beszámolói 
A Bizottság felhatalmazza az NKA Bizottságának elnökét, hogy a Képzőművészeti Kollégium vezetőjével újra átdolgozzák a 
beszámolót. 

48 2/2003. (III. 17.) határozat 

A GYERMEKFOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁNAK VÁLTOZTATÁSÁRÓL 

A Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium megszűnésétől kezdődően a gyermekfolyóiratokat a Szépirodalmi és a 
Ismeretterjesztési Kollégium is támogatta.  

A Bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium erre felhasználható 
összegének 10 %-át, azaz 18 535 000 forintot a Szépirodalmi Kollégiumhoz kell rendelni a gyermekfolyóiratok támogatása 
céljából 
 

49 3/2003. (III. 17.) határozat 

E határozatot a Bizottság 2004. május 24-i ülésén hatályon kívül helyezte. [ld. 3/2004. (V. 24.) határozat] 

DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL, ILLETVE A PÁLYÁZÓK ÁLTAL DÍJAK KÖLTSÉGÉRE IGÉNYELT TÁMOGATÁSRÓL  

A Bizottság felhívja a szakmai kollégiumok figyelmét arra, hogy jelenleg törvényi akadálya van díj alapításának, illetve 
támogatásának. 
A Bizottság kikéri a szakmai kollégiumok véleményét a díjalapítás kérdéséről; az egyes szakmai kollégiumok alapíthatnának 
saját díjat, vagy a Bizottság által alapított díj kitüntetettjére tehetnének javaslatot. 
 

50 4/2003. (III. 17.) határozat 

A VÉGREHAJTÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Vhr. módosításáról szóló javaslatot a Bizottság – a további működés alapjául – elfogadta. 

(megj.: a módosítást hatályba lépésének időpontjában adjuk meg.) 
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51 5/2003. (VI. 16.) határozat 

A KURATÓRIUMI TAGOK ÖSSZEFÉRHETELENSÉGÉRŐL 

A Bizottság felhívja a szakmai kollégiumok vezetőinek és tagjainak a figyelmét az alábbi előírások maximális betartására: 

 a kollégiumi tagoknak minden esetben írásban kell nyilatkozniuk az összeférhetetlenségről, ha az fennáll valamely 
pályázat esetében,  

 a döntésben nem vehet részt az a személy, aki jelezte az összeférhetetlenséget,  
 az összeférhetetlenség okait fel kell tüntetni a nyilatkozatban,  
 összeférhetetlenség esetén az érintett kurátornak távoznia kell a szavazásról, a tartózkodás nem helyettesítheti a 

szavazásról való távozást,  
 ha összeférhetetlenségi nyilatkozat megtételére kerül sor, akkor a hatályos SzMSz szerint a jelenlévők – az 

összeférhetetlenséget jelző személy kivételével– 2/3-os többségi szavazata szükséges a pályázat támogatásához, 
egyéb esetben a szavazás érvénytelen.  

 

52 6/2003. (IX. 29.) határozat 

A 2003. ÉVI TÖBBLETBEVÉTEL FELOSZTÁSÁRÓL 

A 2003. évben keletkezett 1,4 milliárd forint többletbevétel felosztását a Bizottság az alábbiak szerint elfogadta: 
Az Igazgatóság működési feltételeinek javítására  40 millió Ft
Az NKA új épületének megvásárlásához 300 millió Ft
Pályázati célra 1060 millió Ft

A pályázati célra felosztható keretösszeg részmennyiségeit a Bizottság végső döntése után közöljük. 
 

53 7/2003. (IX. 29.) határozat 

AZ EU-PÁLYÁZATOK ÖNRÉSZ-FINANSZÍROZÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangúlag döntött arról, hogy az EU-kommunikációs pályázatot a 2004. évben is folytatja az EU-
pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozásának vállalásával.  
Erre a célra a jövő évi keretből 120 millió forintot különít el. 
 

54 8/2003. (IX. 29.) határozat 

A KULTÚRA 2000 EU-PÁLYÁZAT ELKÜLÖNÍTETT KERETMARADVÁNYÁRÓL 
A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Kultúra 2000 elnevezésű EU-pályázat elkülönített keretmaraványából – meghívásos 
pályázat keretében – támogatja a Hungarofest Kht. programját, amely az Égtájak – Határon túli magyar színházi estek címet 
viseli és a 2003/2004-es évad első (őszi) felében valósul meg. 
A Bizottság a programhoz szükséges 12 millió forintot címzetten adja a kollégium részére. 
 

55 9/2003. (XI. 24.) határozat A TÖBBLETBEVÉTEL FELOSZTÁSÁRÓL  



19 
 

A Bizottság tudomásul vette, hogy a 2003. évre – a rendelkezésre álló adatok alapján – megbecsült többletbevétel összege a 
kulturális járulékból 1,3 milliárd forint lesz. 
A várható többletbevétel felosztását az NKA Bizottsága megtárgyalta és az alábbiak szerint jóváhagyta: 

1 081 millió Ft 
  

pályáztatásra 
(kollégiumi keret: 811 millió Ft miniszteri keret: 270 
millió Ft) 

219 millió Ft az NKA Igazgatósága működési feltételeinek 
javítására  

* 
A kollégiumi 811 millió forint keret terhére kell finanszírozni az alábbiakat: 

756 millió Ft 
  

folyóirat-támogatás konstrukciójának változtatására 
( A jövőben a támogatás odaítélése a megelőző év 
végén fog megtörténni) 

30 millió Ft fogyatékossággal élők pályázataira 
25 millió Ft 
  

külföldi magyar intézetek programjai 
(Kulturális Intézetek Igazgatósága keretében) 

 

56 10/2003. (XI. 24.) 
határozat 

ÚJ ÁLLANDÓ KOLLÉGIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL 
Az NKA Bizottsága – az érvek felsorakoztatása után –hozzájárult egy új kollégium – a Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégium – létrehozásához, amely az épített örökség védelmére, valamint a régészeti feladatokkal összefüggő programok 
támogatására nyújt lehetőséget 
A Bizottság egyben elfogadta a vhr. módosítására tett javaslatot is, mivel a rendeletnek és mellékletének jelenlegi hatályos 
szövege nem tartalmazza az örökségvédelmi pályázatokat gondozó új kollégiumra vonatkozó előírást. 
 

57 11/2003. (XI. 24.) 
határozat 

A 2004-RE VONATKOZÓ FELADATOK BŐVÜLÉSÉRŐL 
A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2004. évre vonatkozó feladatbővülést az alábbiak szerint: 

 Múzeumi Kollégium kerete 400 millió forinttal nő, amely összeg a nagy, jelentős művészeti kiállítások támogatására 
szolgál.  

 Levéltári Kollégium kerete 150 millió forinttal nő, a levéltári törvény alapján állománymentésre fordítható  
Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium létrehozására , 400 millió forint keretösszeggel. 

* 
Az EU-pályázatokon nyertes hazai kulturális intézmények számára – a 2004. évre - 100 millió forintot különít el a pályázók 
saját forrásának kiegészítésére.  
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* 
A Bizottság – a 2004. évre - az alábbi közös pályázatok kiírásához hagyott jóvá pénzügyi keretet 
az IHM-mel közös pályázat (digitalizálásra) 50 millió Ft
a GKM Turisztikai államtitkárságával közös 
pályázat (Kultúra és Turizmus) 

  
100 millió Ft

A fogyatékossággal élők kulturális, művészeti 
lehetőségeinek támogatása az ESZCSM-mel közösen 20 millió Ft

  
* 

A Bizottság az alábbi kiemelt programok támogatását fogadta el: 

a.) A Holokauszt 60. évfordulója alkalmából 100 millió forintos külön keretet hoz létre a megemlékezések támogatására, 
valamint azoknak a pályázatoknak a támogatására, amelyek a téma művészeti feldolgozását, bemutatását tűzik célul maguk 
elé. 

b.) A Szakmai Kollégiumok számára az alábbi meghatározott programok támogatását írja elő a Bizottság:  
A Szépirodalmi Szakmai Kollégium: 10 millió Ft biztosítása a kritikai kiadások támogatására  

 A Zenei Szakmai Kollégium: 20 millió Ft biztosítása a magyar zene jelenlétének biztosítására a MIDEM fesztiválon 
 A Képzőművészeti Szakmai Kollégium: 10 millió forint biztosítása egy kortárs művész gyűjteményes kiállításának 

megrendezésére. 
 A Közművelődési Szakmai Kollégium: 20 millió forintot fordítson az ESZCsM-mel  

közös egészségfejlesztési programok-pályázat lebonyolítására 
 A Könyvtári Szakmai Kollégium: 50 millió forintot biztosítson kistelepülések könyvtári állományának gyarapítására  
 A Népművészeti Szakmai Kollégium: 50 millió forinttal támogassa meghívásos  

pályázattal a CIOFF-Fesztivál megrendezését Magyarországon. 
 A Fotóművészeti Szakmai Kollégium 10 millió forintot különítsen el a GINK-hagyaték megvásárlására és 

elhelyezésére.  

c.) Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 10 millió forintot biztosítson az ún. örökségi elsősegély-pályázat 
lebonyolítására. Ehhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal további 10 millió forint támogatást ígért. 

d.) Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium: fogadja a Szépirodalmi  
Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által felajánlott 20 millió forintot, amely összeg terhére alkotói támogatás-
pályázat kiírható szakírók részére.  
 

58 12/2003. (XI. 24.) A 2004. ÉVI PRIORITÁSOKRÓL 
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határozat A Bizottság 2004-re az alábbi prioritásokat jelölte meg a szakmai kollégiumok számára összeg megjelölése nélkül: 
a) Minden szakmai kollégium kezdeményezze kutatási, elemzési pályázat kiírását a saját szakterületén, amely hozzásegít az 
adott terület állapotának megismeréséhez, a szakmai stratégia kialakításához. 

b) A kollégiumok kezeljék kiemelten az EU-csatlakozással kapcsolatos kulturális rendezvények támogatását.  
 

59 13/2003. (XI. 24.) 
határozat 

A 2004. ÉVI PÉNZKERET FELOSZTÁSÁRÓL 
A Bizottság a 2004. évi kollégiumi keretfelosztást az alábbiak szerint elfogadta.  
(LD. TÁBLÁZAT) 

60 14/2003. (XI. 24.) 
határozat 

A 2004. ÉVI TISZTÚJÍTÁS FOLYAMATÁRÓL 
A Bizottság az NKA tisztújítási folyamatának alábbi javaslatait elfogadta.  
A Bizottság hét tagjának kinevezése 2003. december 31-ével lejár. A tagok mandátuma nem hosszabbítható meg. 4 delegált 
és 3 miniszter által felkért új bizottsági tagnak kell 2004-ben belépnie. A delegáltak kiválasztására dr. Harsányi László elnök 
az alábbi szervezeteket kérte fel: 
MAOE 
Magyar Lapkiadók Országos Egyesülete 
Magyar Reklámszövetség 
Magyar Zenei Tanács 

* 
A következő kollégiumi vezetők megbízásának meghosszabbítását 2004. december 31-ig javasolja a miniszternek: 

 dr. Cs. Tóth János (Szépirodalmi Szakmai Kollégium)  
 Meczner János (Színházi Szakmai Kollégium)  
 Scherer József (Iparművészeti Szakmai Kollégium)  
 Chochol Károly (Fotóművészeti Szakmai Kollégium)  
 Érszegi Géza (Levéltári Szakmai Kollégium)  

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium vezetőjének a Bizottság Kocsis András Sándort javasolja a 
miniszternek. 
A Zenei Szakmai Kollégium vezetőjére vonatkozóan a későbbiekben történik intézkedés. 
 

61 15/2003. (XI. 24.) 
határozat 

A 2003. ÉVI BESZÁMOLÓ SZEMPONTJAIRÓL 
A Bizottság elfogadta a 2003. évi kollégiumi szakmai beszámolók szempontjait az alábbiak szerint: 

1.  Szakmai, tartalmi kérdések  
1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2003-ra megszabott kiemelt témák pályáztatásában, 

főként sikerült-e az NKA 10. éves évfordulójához pályázati programot illeszteni?  
2. Volt-e a szakmai kollégiumnak kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel sikerült végrehajtania?  
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3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül végződött?  
4. Mennyire voltak a pályázatok - visszanézve -, azonosíthatók a szakterület alapvető problémáival? Milyen 

területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?  
5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, vagy van-e igény és mód jelentős 

mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?  
2. Stratégiai kérdések  

1. Az eddigi tapasztalatai alapján megfogalmazható-e az NKA egyfajta középtávú stratégiája? Mik lehetnének 
ennek fontos részei az Önök területéről? Lehet-e ilyen stratégiája a szakmai kollégiumnak?  

2. Hogyan ítélhető meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az NKA-n belül a 
Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?  

3. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről, hiányosságairól, 
eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb kommunikációja?  

3. Működési kérdések  
1. Az NKA adminisztratív és technikai működése, működtetése milyen területeken, megoldásokban okozott 

problémát a szakmai kollégiumnak?  
2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk ezek megoldására, 

de legalább enyhítésére?  
3. Megfelelő-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több segítséget kapnia a 

kollégiumoknak a pályázatok megfelelő előkészítéséhez? És hol és hogyan a döntési folyamathoz?  
4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus előírások, van-e túlszabályozás, felesleges formalizmus, 

amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók, csökkenthetők lennének? És vannak-e 
olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elő, de képviselnünk kellene megváltoztatásukat?  

4. Pályázati tapasztalatok  
A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében, szakmai színvonalában, 
vagy valamely részterület előretörésében, illetve visszaszorulásában? 
Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól? 
Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erőteljesebb szelekció 
meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, 
irányzatok felkészítéséhez és preferálásához? 

 

62 16/2003. (XI. 24.) 
határozat 

A FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSI RENDJÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 
A folyóiratok finanszírozási rendjének megváltozása miatt a Bizottság úgy döntött, hogy az egyes állandó szakmai 
kollégiumok legalább akkora nagyságú összeget kötelesek a 2004. évi keretükből elkülöníteni – tartalékolni – a 2005. évi 
folyóiratok támogatásának céljaira, mint amennyit a konstrukcióváltáskor kaptak. 
A 2005. évi folyóirat-támogatással kapcsolatos pályázati felhívást és bírálatot 2004. II. félévében kell megvalósítani. 
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63 17/2003. (XI. 24.) 
határozat 

AZ INFORMATIKAILAG IS KEZELHETŐ BÍRÁLATI SZEMPONTOKRÓL 
A Bizottság kéri a szakmai kollégiumokat, hogy a 2004. évi pályázati kiírások megfogalmazásánál hozzanak olyan 
döntéseket a bírálatot segítő előzetes szempontokról, amelyek informatikailag is kezelhetők és ezáltal segítik a bírálati munka 
nagyobb mérvű objektivitását. 
 

64 2/2004. (V. 24.) határozat 

A KUTATÁSI, ELEMZÉSI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁNAK KERETÖSSZEGÉRŐL 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy 10-10 millió forint zárolásra kerüljön azoknak a szakmai kollégiumoknak ezévi 
keretéből, amelyek 2004-ben nem írtak ki pályázatot kutatás, elemzés céljából . Azoknál a kollégiumoknál, amelyek a fenti 
céllal pályázatot nem írtak ki 2004-ben és ezévi keretüket már kimerítették, az erre a célra irányuló kötelezettség-vállalás a 
2005. évi keretet terheli. 
 

65 3/2004. (V. 24.) határozat 

A 3/2003. (III. 17.) SZÁMÚ HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
A Bizottság 2004. május 24-i ülésén felülvizsgálta, majd egyhangúlag hatályon kívül helyezte a korábban meghozott 3/2003. 
(III. 17.) számú határozatát. 
 

67 4/2004. (V. 24.) határozat 

A TISZTÚJÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangúlag javasolja a kulturális miniszternek, hogy az NKA végrehajtásáról szóló rendelet tisztújításra 
vonatkozó része módosuljon. Változtatási javaslat: a bármely okból megüresedett kurátori tisztség betöltésére kinevezendő új 
kollégiumi tag megbízása 4 évre szóljon. 
 

68 5/2004. (X. 4.) határozat 

A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az éves szintű folyóirat-támogatás 799 millió Ft összegének 100 millió Ft-tal 
történő csökkentését, valamint a maradék keretből 200 millió Ft kötelezettség-vállalást az ez évi keret terhére, és a 2005. évi 
keret terhére történő kötelezettség-vállalást a további 500 millió Ft-ra. (Részletes adatokat ld. a honlapon: pályázatok 
menüpont alatt a 2004. évi csökkentett pénzkeret címszónál.) 
 

69 6/2004. (X. 4.) határozat 

A 2004. ÉVI KOLLÉGIUMI KERETEK CSÖKKENTÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az állandó kollégiumok részére a folyóirat-támogatási összeg kivételével 
jóváhagyott keret (4 797 eFt) csökkentése átlag 8,15%-kal (391 eFt-tal) megtörténjék. 
(Részletes adatokat ld. a honlapon: pályázatok menüpont alatt a 2004. évi csökkentett pénzkeret címszónál.) 
 

70 7/2004. (X. 4.) határozat 
A 2004. ÉVI TOVÁBBI MINISZTERI DÖNTÉSEKRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a miniszteri keret minden olyan további döntése, amely a törvény által 
meghatározott (25%-os) éves keret idei összegét meghaladja, jövő évi kötelezettség-vállalásként kerüljön elszámolásra. 
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71 8/2004. (X. 4.) határozat 

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK FELÜGYELETI RENDSZERÉRŐL 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a szakmai kollégiumok Bizottsági tagok által felügyelt rendszerét. 
(A szakmai kollégiumokhoz rendelt bizottsági tagok névsorát ld. kurátorok menüpont alatt) 
 

72 9/2004. (X. 4.) határozat 

„A NAGY KÖNYV” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT TÁMOGATÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy az NKA jövő évi keretéből 500 millió forintot különítsen el egy szervezés alatt álló 
– A Nagy Könyv – komplex olvasási és könyvtári kultúrafinanszírozási projektre. 
 

73 10/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

AZ NKA TISZTÚJÍTÁSI FOLYAMATÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztésben foglaltak szerint az NKA tisztújítási folyamat 
részfeladataihoz rendelt határidőket. 
 

74 11/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

A BIZOTTSÁG TAGJAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta: az NKA szervezeti és működési szabályzatának összeférhetetlenségi előírásai a 
Bizottság tagjaira – kiemelten a szakmai kollégiumi ülésekre vonatkozó előírásai – nem vonatkoznak; ugyanakkor 
megerősítette, hogy a Bizottság tagjai a szakmai kollégiumok döntési folyamataiban semmilyen formában nem vehetnek 
részt, azaz nem nyilváníthatnak véleményt, nem szavazhatnak.  
 

75 12/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

AZ ELMARADT KUTATÁSI ÉS AZ ÚJ PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy azon szakmai kollégiumok, amelyek a Bizottság korábbi határozata 
ellenére nem írtak ki kutatási pályázatokat, azt pótolják 2005. március 31-ig (az ehhez szükséges, kollégiumonkénti 10 millió 
forint zárolását, illetve a jövő évi költségvetésükben történő kötelező elkülönítését a Bizottság fenntartja); továbbá felkéri a 
Bizottság elnökét, hogy szakértő bevonásával segítse az újjáalakuló kollégiumokat a megfelelő kiírások megfogalmazásában. 
 

76 13/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK 2005. ÉVI KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a szakmai kollégiumok a 2005. évi keretük terhére az előterjesztésben 
foglaltak szerint – a Táncművészeti Kollégium esetében a jelzett mértéket 17%-ra módosítva – vállalhatnak kötelezettséget. 
 

77 14/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

A VÁRHATÓ BEVÉTELEK FŐBB CSOPORTOSÍTÁSÁRÓL 
A Bizottság az NKA 2005. évi várható bevételeinek főbb csoportok szerinti felosztását az előterjesztésben foglaltak szerint 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 

78 15/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

AZ ELNÖKI PÉNZKERET NÖVELÉSÉRŐL 
A Bizottság az elnöki keretet 1,5 millió forinttal egyhangú szavazással megemelte. 
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79 16/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

AZ INFORMATIKAI FELADATTERV TÁRGYALÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással javasolja az NKA informatikai rendszerének továbbfejlesztéséről szóló feladatterv 
tárgyalását, az ahhoz tartozó határozat meghozatalát a decemberi ülésre halasztani. 
 

80 17/2004. (XI. 15-16.) 
határozat 

A BIZOTTSÁG KÖZÉPTÁVÚ MUNKATERVÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással, az előterjesztésnek megfelelően, elfogadta az NKA Bizottságának középtávú 
munkatervét. 
 

81 20/2004. (XII. 13.) 
határozat 

A LEVÉLTÁRI KUTATÁSI PÁLYÁZATRÓL  
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással felfüggesztette a Levéltári Szakmai Kollégium kutatási 
pályázatát.  
 

82 21/2004. (XII. 13.) 
határozat 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FENNMARADÓ KERETÉRŐL  
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással a Képzőművészeti Szakmai Kollégiumnál az idén a 
kutatási keretből fennmaradó összeget egyedi pályázatra felszabadítja.   
 

83 22/2004. (XII. 13.) 
határozat 

A SZAKMAI BESZÁMOLÓK SZEMPONTJAIRÓL  
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással elfogadta a 2004. évi szakmai beszámolók 
szempontrendszerét:  
1. Szakmai, tartalmi kérdések  
1.1 Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2004-re megszabott kiemelt témák pályáztatásában?  
1.2 Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel sikerült végrehajtania?  
1.3 Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül végződött?  
1.4 Mennyire voltak a pályázatok - visszanézve -, azonosíthatók a szakterület alapvető problémáival? Milyen területek voltak 
ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?  
1.5 Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, vagy van-e igény és mód jelentős mértékű 
hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?  
 2. Stratégiai kérdések  
2.1 A 2004. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélet kérdésekre, irányelvekre helyzeték-e a 
kollégiumok döntéseik hangsúlyát?  
2.2 Hogyan ítélhető meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az NKA-n belül a Bizottság és a 
szakmai kollégiumok viszonya?  
2.3 Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről, hiányosságairól, eredményeiről? 
Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb kommunikációja?  
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3. Működési kérdések  
3.1 Az NKA adminisztratív és technikai működése, működtetése milyen területeken, megoldásokban okozott problémát a 
szakmai kollégiumnak?  
3.2 Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk ezek megoldására, de legalább 
enyhítésére?  
3.3 Megfelelő-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több segítséget kapnia a kollégiumoknak 
a pályázatok megfelelő előkészítéséhez? És hol és hogyan a döntési folyamathoz?  
3.4 Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus előírások, van-e túlszabályozás, felesleges formalizmus, amelyek nem 
jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók, csökkenthetők lennének? És vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok 
írnak elő, de képviselnünk kellene megváltoztatásukat?  
4. Pályázati tapasztalatok  
4.1 A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy 
valamely részterület előretörésében, illetve visszaszorulásában?  
4.2 Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?  
4.3 Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében 
és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és 
preferálásához?  
 

84 23/2004. (XII. 13.) 
határozat 

AZ NKA KÖZLEMÉNYEINEK MEGJELENTETÉSÉRŐL  
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással elfogadta, hogy az NKA közleményeinek megjelentetése 
tárgyában egyszerűsített közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra; valamint felkéri Kázmér Juditot és Fisch Gábort, hogy az 
eljárás bírálóbizottságában szakértőként működjék közre.  
 

85 24/2004. (XII. 13.) 
határozat 

AZ ELFOGULTSÁGRA TÖRTÉNŐ SZMSZ-UTALÁSRÓL  
A Bizottság az előterjesztésnek megfelelően egyhangú szavazással elfogadta, hogy az NKA Szervezeti és Működési 
Szabályzatának IV.1 pontja összeférhetetlenségi szabályai közül az elfogultság esetkörére való utalás ne kerüljön törlésre.  
 

86 25/2004. (XII. 13.) 
határozat 

MAÁR GYULA FILMJÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL  
A Bizottság, egy korábbi határozata módosításaként, egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Maár Gyula filmje, a Kultúra 
2000 számára elkülönített keretből egy összegben (a szükséges 30 millió forint) kerüljön támogatásra.  
 

87 1/2005. (I. 24.) határozat 

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK PÁLYÁZATI KERETEIRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA 2005. évi pályázati kereteinek prioritásait, általa meghatározott 
programjainak támogatását azzal a kiegészítéssel, hogy Harsányi László Merényi Judit bizottsági taggal további tárgyalásokat 
folytat a művészeti oktatás támogatásainak módozatairól; majd a Bizottság egy későbbi időpontban mindezek ismeretében 
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dönt az egyes szakmai kollégiumok rendelkezésére álló keretek konkrét mértékéről. 

88 2/2005. (I. 24.) határozat 

A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSBÓL EREDŐ TÚLKÖLTÉSRŐL  
A Bizottság nyolc igen és három nem szavazat mellett úgy határozott, hogy a folyóirat-támogatás okán a 2005. évre 
eladósodott szakmai kollégiumokat a túlköltött összeg 50%-os mértékében szanálja.  
   

89 3/2005. (I. 24.) határozat 

A KOLLÉGIUMI TAGOK SZÁMÁRA TERVEZETT TRÉNINGRŐL  
A Bizottság a kollégiumi tagok számára tervezett tréing tárgyában egyhangúlag döntött a következőkben:  

 sürgősen és haladéktalanul, legkésőbb március 15-ig meg kell szervezni, és le kell bonyolítani az összejöveteleket;  
 a tréningek szervezésébe és lebonyolításába az NKA-nak külső céget kell bevonnia;  
 a képzésekben az NKA munkatársai, valamint a Bizottság tagjai aktívan részt vesznek;  
 a kollégiumi tagok számára szervezett „összeszoktató” program nem lehet hosszabb egy napnál.  

 

90 4/2005. (I. 24.) határozat 
A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ FOLYÓIRATOK AUDITÁLÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúan döntött abban, hogy felkéri az Igazgatóságot, a Magyar Terjesztés Ellenőrzési Szövetséggel az NKA 
által támogatásban részesülő lapok auditálása tárgyában kezdje meg a szerződés előkészítését. 

91 5/2005. (I. 24.) határozat 

A BUDAPEST INVESTMENT ÁTVILÁGÍTÁSI MUNKÁLATAIRÓL  
A Bizottság egyhangúlag döntött abban, hogy a Budapest Investment által 2004-ben elkészített átvilágítási munkát elfogadja, 
s egyben felkéri az Igazgatóságot, hogy a szerződésben foglaltak szerint járjon el. 
 

92 6/2005. (II. 7.) határozat 

KÜLSŐ SZAKÉRTŐK BEVONÁSÁRÓL AZ NKA KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBE  
A Bizottság, egyhangú szavazása értelmében az NKA kommunikációs tevékenységébe, valamint a kommunikációs 
tevékenységek megvalósítására vonatkozó szükséges közbeszerzési eljárás előkészítési folyamatába, lebonyolításába külső 
szakértői tanácsadót von be. 

93 7/2005. (II. 7.) határozat 
A „TEMATIKUS HÓNAPOK”-TERVRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az elkészített „Tematikus hónapok” kommunikációs tevékenységi tervet 
elfogadja, azzal a kitétellel, hogy az abban foglalt hónap-beosztásokról a közeljövőben további egyeztetések folynak. 

94 8/2005. (II. 7.) határozat 

A 2006–2007. ÉVEKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással döntött, hogy valamennyi szakmai kollégium esetében a 2006-2007. évekre vállalható 
kötelezettség mértékét egységesen 15%-ban határozza meg; s egyben törli korábbi döntését a folyóirat-támogatás 
minimumáról; továbbá egyetértett abban, hogy a kötelezettségvállalási mérték emelésének kérdését a második félév elején 
napirendre tűzi. 

95 9/2005. (II. 7.) határozat 

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK 2005. ÉVI PÉNZKERETEIRŐL  
A Bizottság 2005. januári 24-i ülése 2. számú határozatát módosítva, egyhangú szavazással döntött a szakmai 
kollégiumoknak 2005. évben rendelkezésére álló keretek mértékéről.  
( A 2005. évi pénzkeretek megtalálhatók a honlapon a pályázatok menüpont alatt: Az NKA 2005. évre vonatkozó pénzügyi 
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keretei)  
 

96 10/2005. (III. 21.) 
határozat 

A „TEMATIKUS HÓNAPOK”–TERV VÉGLEGES PROGRAMJÁRÓL  
A Bizottság, – a korábban elfogadott NKA kommunikációs stratégiával összhangban készült – „Tematikus hónapok” éves 
programjavaslatát egyhangú döntéssel elfogadta; azzal a kiegészítéssel, hogy a márciusra tervezett, ún. „Induló 
sajtótájékoztatót” minél előbb meg kell tartani, valamint az építőművészet témakörét szeptember hó folyamán népszerűsíti. 

97 11/2005. (III. 21.) 
határozat 

A 2005. ÉVI ELNÖKI KERETRŐL  
A Bizottság, egyhangú szavazással a 2005. évi elnöki keret nagyságát 12 millió forintban határozta meg. 
 

98 12/2005. (III. 21.) 
határozat 

A 16 ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUM BESZÁMOLÓJÁRÓL  
A Bizottság, az NKA tizenhat állandó szakmai – azaz, az Építőművészeti, Fotóművészeti, Iparművészeti, Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra, Képzőművészeti, Könyvtári, Közművelődési, Levéltári, Mozgókép, Múzeumi, Műemléki és Régészeti, 
Népművészeti, Szépirodalmi, Színházi, Táncművészeti és Zenei – Kollégiuma 2004. évi beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta. 

99 13/2005. (III. 21.) 
határozat 

A KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 6031/0026-OS PÁLYÁZATÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással a Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium 1/2005. számú döntési ülésén született 
6031/0026-os számú pályázatát támogatásban részesítendőnek ítéli. 

100 14/2005. (III. 21.) 
határozat 

A KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM KURÁTORI LÉTSZÁMÁNAK NÖVELÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégiumának tagságát egy 
fővel bővíti (a személy felkérésére később kerül sor). 

101 15/2005. (IV. 12.) 
határozat 

4 MILLIÓ FORINT ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyetértett abban, hogy a Színházi Szakmai Kollégium keretéhez, egy kiemelt pályázat érdekében 4 millió 
forintot csoportosít át. 

102 16/2005. (IV. 12.) 
határozat 

A SZÉPIRODALMI, VALAMINT AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUMOK 
FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyóirat-támogatás okán az idei évre áthozott kötelezettségvállalásból 
következő keretterhelések miatt a Szépirodalmi, valamint Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumok 
pályáztatásának folyamatossága biztosítása érdekében – a 2005. évre a Kultúra és Turizmus témakörre elkülönített 100 millió 
forintból – 45-45 millió forintot biztosít számukra; továbbá az év második felében a kötelezettségvállalás mértékét újra 
tárgyalja. 

103 17/2005. (IV. 25.) 
határozat 

A 2004. ÉVI BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓRÓL  
A Bizottság az NKA Bizottságának 2004. évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  

104 18/2005. (IV. 25.) 
határozat 

A 2004. ÉVI MINISZTERI KERET BESZÁMOLÓJÁRÓL  
A Bizottság a miniszteri keretről szóló 2004. évi beszámolót egy tartózkodás mellett hét igen szavazattal elfogadta.  

105 19/2005. (IV. 25.) A 2004. ÉVI IGAZGATÓSÁGI BESZÁMOLÓRÓL  
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határozat A Bizottság az NKA Igazgatóságának 2004. évi beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.  

106 20/2005. (IV. 25.) 
határozat 

AZ NKA TERVEZETT TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyetértett abban, hogy az NKA-ról szóló törvénymódosítás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma elé 
kerüljön tárgyalásra.  

107 21/2005. (IV. 25.) 
határozat 

ÚJ IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL  
A Bizottság egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének javasolja az NKA 
szervezetén belül új, Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégium létrehozását. 

108 22/2005. (IV. 25.) 
határozat 

4 MILLIÓ FORINT VISSZAVÉTELÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 15/2004. (IV. 12.) döntését módosítva, a korábban a Színházi 
Kollégium keretéhez átcsoportosított 4 millió forintot visszaveszi. 

109 23/2005. (IV. 25.) 
határozat 

A POPULÁRIS ZENEKULTÚRA TÁMOGATÁSÁNAK PÉNZÜGYI FORRÁSAIRÓL  
A Bizottság egyhangú döntése alapján, a 20/2005. (IV. 25.) döntése alapján újonnan alapítandó  
Populáris Zenekultúra Ideiglenes Kollégiumának pénzügyi forrásait a következő összegek átcsoportosításával biztosítja:  

 a Zenei Kollégium keretéből: 5 millió Ft  
 a Közművelődési Kollégium keretéből: 5 millió Ft  
 a Kultúra 2000 Kollégium keretéből: 4,5 millió Ft  
 a Bizottság által korábban a Színházi Kollégiumhoz rendelt keretből: 4 millió Ft  
 a Bizottság által korábban elkülönített keretből: 7,5 millió Ft  
 a miniszteri keretből: 1 millió Ft.  

 

110 24/2005. (IV. 25.) 
határozat 

A BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY JELENTÉSEIRŐL  
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának Belső Ellenőrzési Osztálya által elvégett teljesítmény-
ellenőrzéseket, valamint a munkáról szóló jelentést. 

111 25/2005. (V. 4.) határozat 
A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA TÁMOGATOTT PÁLYÁZATAIRÓL 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai kollégiumához beadott 
támogatott pályázatok megvalósítási határidejét 2005. június 30-ra, az elszámolási határidőt 2005. július 15-re módosítja.  

112 26/2005. (V. 4.) határozat 

A KURÁTOROK TRÉNINGJÉRŐL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kurátorai számára (két csoportra bontva) egynapos ismeretátadó előadást 
szervez, ugyanakkor a tréning második – a kollégiumok számára külön szerevezett – „a megszerzett tudást begyakorló” 
alkalmak megtartásától, korábbi döntését módosítva, eltekint. 

113 27/2005. (VI. 6.) határozat 
AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL  
A Bizottság az NKA Amatőr Együttesek Utaztatása, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek, a Közkultúra Informatika, a Kultúra 
és Turizmus, a Holocaust Ideiglenes Kollégiumai 2004. évről szóló beszámolóit egyhangúlag elfogadta. 

114 28/2005. (VI. 6.) határozat A 2005. ÉVI BIZOTTSÁGI MUNKATERVRŐL 
A Bizottság 2005. évi munkatervét egyhangú szavazással elfogadta. 
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115 29/2005. (VI. 6.) határozat 

 
A FIATAL MŰVÉSZEK TÁMOGATÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a fiatal művészek támogatása érdekében a 2005. évi „Fiatal művészek a 
jövőnek” munkacímű program támogatására a következő pénzek átcsoportosításával hoz létre keretet: 

 Táncművészeti Kollégium 4 millió Ft  
 Mozgókép Kollégium 5 millió Ft  
 Fotóművészeti Kollégium 3 millió Ft  
 Képzőművészeti Kollégium 5 millió Ft  
 Iparművészeti Kollégium 4 millió Ft  
 Építőművészeti Kollégium 3 millió Ft  
 Színházi Kollégium 5 millió Ft  
 Zenei Kollégium 5 millió Ft  
 Kultúra 2000 keretből 6 millió Ft.  

 

116 30/2005. (VI. 6.) határozat 

A FIATAL MŰVÉSZEK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a fiatal művészek támogatása érdekében kiírandó meghívásos pályázat 
lebonyolításával, majd a pályázat megvalósulása után annak szakmai ellenőrzésével az Építőművészeti Szakmai Kollégiumot 
bízza meg. 

117 31/2005. (VI. 6.) határozat 
A KUTATÁSI KERETEKBŐL FENNMARADÓ ÖSSZEGEKRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a korábbi, valamennyi szakmai kollégium esetében elkülönített 10 
millió forintos kutatási keretekből fennmaradó összegek sorsáról a Bizottság elnöke saját hatáskörében dönthet. 

118 32/2005. (VI. 6.) határozat 

A 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MEGTERVEZÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy az NKA 2006. évi költségvetésének bevételi előirányzatát a Kormány által a 
2006. évre prognosztizált infláció- és fogyasztás-növekedés figyelembevételével az Igazgatóság tervezze meg. A 
működtetésre fordítható keret megállapítására a szervezetfejlesztés alakulása, illetve a jövendő irodaház várható üzemeltetési 
költségeinek figyelembe vételével az igazgató az elnökkel egyeztessen, és arról a Bizottságot a következő ülésen 
tájékoztassa.  

119 33/2005. (VI. 6.) határozat 

A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy az NKA folyóirat-támogatási pályázatok (hagyományos és elektronikus 
folyóiratok számára hirdetetteknél egyaránt) betétlapjának és kitöltési útmutatójának módosítását a javasolt formában 
elfogadja; azzal a kitétellel, hogy az részleteiben még változtatásra szorul.  

120 34/2005. (VII. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Európai Unió Kultúra 2000 keretprogramja magyar nyerteseinek támogatására 
az NKA 2006. évi költségvetésében 100 millió forintot különít el. 

121 35/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

A Bizottság 10 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az NKA 2006. január elsejétől működő, új kollégiumi 
szerkezetében a következő kilenc ágazati típusú kollégium jöjjön létre: 
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1. Vizuális kultúra kollégiuma (képzőművészet, mozgókép, fotó) 
2. Zeneművészeti kollégium 
3. Színház- és táncművészet kollégium 
4. Építőművészet és épített örökségvédelem kollégium 
5. Múzeumi kollégium 
6. Könyvtári és levéltári kollégium 
7. Iparművészeti kollégium 
8. Az anyanyelvi kultúra támogatásának kollégiuma 

(könyvek, forgatókönyvek, az ezekkel kapcsolatos rendezvények) 
9. Helyi kulturális programok kollégiuma 

(közművelődés és népművészet) 

122 36/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2006. január elsejétől működő, új kollégiumi szerkezetében a következő 
négy, úgynevezett „döntéshozó testület” jöjjön létre: 

A. Kulturális (hagyományos és internetes) folyóiratok testülete 
B. Kiemelt rendezvények, események testülete 
C. Első lépések döntéshozó testülete 

(alkotói támogatások, inkubáció, kezdő művészek „piacra” segítése, új irányzatok és kísérletek ) 
D. Kiegészítő kulturális támogatások 

(kulturális reklám, külföldi megjelenés promóciója, kutatások, Kultúra 2000) 

123 37/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szervezetfejlesztésének irányát, alapelgondolásait elfogadja, egyetért 
vele, a további munka során azt tartja követendőnek. 

124 38/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

E határozatot a Bizottság 48/2005. (IX. 12.) határozatával megsemmisítette.  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a jövőben a pályázati kiírásokban a végleges döntést a Bizottság hozza meg. 

125 39/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

E határozatot a Bizottság 49/2005. (IX. 12.) határozatával megsemmisítette.  
A Bizottság 10 igen és 1 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy a jövőben a kiírások és más stratégiai ügyek megfelelő 
előkészítése érdekében az NKA szervezetén belül egy úgynevezett Koordinációs Tanács jöjjön létre. 

126 40/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a jövőben az NKA pályázataihoz új, egységes pályázati adatlap kerüljön 
kidolgozásra. 

127 41/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

E határozatot a Bizottság 50/2005. (IX. 12.) határozatával megsemmisítette.  
A Bizottság 10 igen és 1 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága szeptember közepéig vizsgálja felül a 
kisösszegű támogatási döntések egyszerűsítésének feltételeit. 

128 42/2005. (VIII. 11.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a pályázatok során, egy pályázati cikluson belül egy pályázónak lehet több 
kollégiumhoz is pályázatot beadnia (azaz, a jövőben – az új pályázati adatlapon – az NKA rendszerén belül más 
kollégiumhoz való pályázásról is információt kér). 

129 43/2005. (VIII. 11.) A Bizottság 9 igen és 2 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága a pályázati döntések nyilvánosságra 
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határozat hozatalakor a pozitív mellett a negatív döntések eredményeit is tüntesse fel, és készítse elő az ehhez szükséges hozzájárulási 
nyilatkozatot. 

130 44/2005. (IX. 12.) 
határozat 

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM ELNÖKE MANDÁTUMÁNAK MEGHOSSZABÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással javasolja a kulturális miniszternek Kozma Károly, a Mozgókép Szakmai Kollégium 
elnöke mandátumának egy évvel, azaz 2006. június 30-ig történő meghosszabbítását. 

131 45/2005. (IX. 12.) 
határozat 

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÉNZKERETÉNEK BELSŐ ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának egy kiemelt egyedi 
pályázatra fenntartott keretét – a kollégium rendelkezésre álló keretének belső átcsoportosításával – 19,7 millió forinttal 
megemeli.  

132 46/2005. (IX. 12.) 
határozat 

ÚJ IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a nemzeti kulturális örökség miniszterének javasolja a Kiemelt 
Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium létrehozását, Inkei Péter vezetésével.  

133 47/2005. (IX. 12.) 
határozat 

A 2006-RA VONATKOZÓ FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGSZÖVEGEZÉSÉRŐL 
A Bizottság tíz igen szavazattal egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai kötelesek a Bizottság 
által meghatározott folyóirat-pályázati felhívás szövegét alkalmazni; egyben felkéri Kázmér Judit bizottsági tagot, hogy a 
témához tartozó egyeztetéseket a Bizottság javaslatai alapján az Igazgatósággal folytassa le.  

134 48/2005. (IX. 12.) 
határozat 

A Bizottság 38/2005. számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisíti, s egyben felkéri az Igazgatóságot a bizottsági 
vita során meghatározott célok kialakítási módjának kidolgozására. 

135 49/2005. (IX. 12.) 
határozat A Bizottság 39/2005-ös számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisítette. 

136 50/2005. (IX. 12.) 
határozat A Bizottság 41/2005-ös számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisítette. 

137 51/2005. (IX. 12.) 
határozat 

A RENDEZVÉNYEKET ÉRINTŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL  
Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi, Népművészeti, Közművelődési, valamint 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumainak rendezvényeket érintő pályázati kiírása altémáit megállítja; 
továbbá úgy döntött, hogy a szakmai kollégiumok rendezvény-témakörben nem írhatnak ki pályázatot addig, amíg az újonnan 
létrejövő, Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium kompetenciájába kerülő rendezvényekről szóló – az 
érintett szakmákkal történő egyeztetés alapján születő – határozatok el nem készülnek. 

138 52/2005. (IX. 12.) 
határozat 

HÁROM SZAKMAI KOLLÉGIUM 2005-ÖS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2004. évi folyóirat-támogatás okán eladósodott Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra, Képzőművészeti, valamint Szépirodalmi Szakmai Kollégiumok tartozását annullálja.  

139 53/2005. (X. 4.) határozat 

KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÉNZKERETÉNEK BELSŐ ÁTCSOPORTOSÍTÁSRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégium a határon túli folyóiratok céltámogatásából 
megmaradt 3 121 047 forintot átcsoportosíthatja a kistelepüléseken megkezdett könyvtári állományok megújítási 
programjára. 
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140 54/2005. (X. 10.) határozat 

AZ ÚJ IDEIGLENES KOLLÉGIUM PÉNKERETÉNEK NÖVELÉSÉRŐL 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek meghatározásánál az éves 
előirányzatban tartalékba helyezett, valamint az előző évi maradványból előirányzatosított összegből 950 millió forint a 
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium keretét képezi.  

141 55/2005. (X. 10.) határozat 

2006. ÉVI FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁS PÉNZKERETÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  
A Bizottság kilenc igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek 
meghatározásánál az éves előirányzatban tartalékba helyezett, valamint az előző évi maradványból előirányzatosított 285 
millió forintból a Szépirodalmi 75 millió, az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 175 millió, a Képzőművészeti 25 millió, 
valamint a Zenei Szakmai Kollégium 10 millió forintot kap a folyóiratok 2006. évi támogatására.  

142 56/2005. (X. 10.) határozat 

A 2005. ÉVI TARTALÉK PÉNZKERET FELHASZNÁLÁSÁRÓL  
A Bizottság kilenc igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek 
meghatározásánál az éves előirányzatban tartalékba helyezett, valamint az előző évi maradványból előirányzatosított 
összegből – az előterjesztést módosítva – 10,1 millió forintot zenei programok támogatására fordít.  

143 57/2005. (X. 10.) határozat 

A 2005. ÉVI KOLLÉGIUMI SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZEMPONTJAIRÓL 
A Bizottság az NKA 2005. évi szakmai kollégiumi beszámolóinak szempontrendszerét – az előterjesztésnek megfelelően – 
egyhangú szavazással elfogadta:  
1. Szakmai, tartalmi kérdések  
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák pályáztatásában?  
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel sikerült végrehajtania?  
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül végződött?  
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvető problémáival? Milyen területek 
voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?  
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, vagy van-e igény és mód jelentős mértékű 
hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?  
2. Stratégiai kérdések  
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre, irányelvekre helyezték-e a 
kollégiumok döntéseik hangsúlyát?  
2.2. Hogyan ítélhető meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az NKA-n belül a Bizottság és a 
szakmai kollégiumok viszonya?  
2.3. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről, hiányosságairól, eredményeiről? 
Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb kommunikációja?  
3. Működési kérdések  
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai működése, működtetése milyen területeken, megoldásokban okozott problémát a 
szakmai kollégiumnak?  
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk ezek megoldására, de legalább 
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enyhítésére?  
3.3. Megfelelő-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több segítséget kapnia a 
kollégiumoknak a pályázatok megfelelő előkészítéséhez; valamint hol és hogyan a döntési folyamathoz?  
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus előírások, van-e túlszabályozás, felesleges formalizmus, amelyek nem 
jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók, csökkenthetők lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak 
elő, de képviselnünk kellene megváltoztatásukat?  
4. Pályázati tapasztalatok  
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy 
valamely részterület előretörésében, illetve visszaszorulásában?  
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?  
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erőteljesebb szelekció meghirdetésében 
és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és 
preferálásához?  
 

144 58/2005. (X. 10.) határozat 
A SZÉPIRODALMI KRITIKAI KIADVÁNYOK CÉLKERETÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium a kritikai kiadványok megjelentetésére 
elkülönített célkeret 2 115 821 forintos maradványát a II. félévi felhívására beérkező pályázatok támogatására fordíthatja.  

145 59/2005. (X. 10.) határozat 

KÉT EGYEDI PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS AZ ÖSSZEG 2005-BEN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium kérésére két egyedi 
pályázat támogatásához a hiányzó 2 029 484 forintot a kutatásra szánt célkeretből az egyedi pályázati keretbe csoportosít át; 
továbbá engedélyezi, hogy a támogatás még idén kifizethető legyen a pályázó számára.  

146 60/2005. (X. 10.) határozat 

A TISZTÚJÍTÁSI FOLYAMAT KOORDINÁLÁSÁRÓL  
Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi tisztújítási folyamatának koordinálásával a 2004. évben felkért 
szervezeteket bízza meg; valamint, hogy a delegálásra jogosult szakmai szervezetek közül közreműködésre kéri fel a Magyar 
Színházi Társaságot, a MAOE Iparművészeti Szakosztályát és a Magyar Zenei Tanácsot.  

147 61/2005. (X. 10.) határozat 

A TERVEZETT „ELSŐ LÉPÉSEK” KOLLÉGIUMÁNAK KÉRDÉSÉRŐL 
Bizottság többségi szavazattal úgy döntött, hogy az elé került javaslat ellenére nem hozza létre az „Első Lépések” 
kollégiumát, ugyanakkor felkéri dr. Harsányi László bizottsági elnököt arra, hogy a novemberi bizottsági ülésre alakítson ki 
koncepciót a kérdéses téma jövő évi támogatási módjáról. 

148 62/2005. (X. 10.) határozat 

A 47/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZAT MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 
A Bizottság kilenc igen és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 47/2005. (IX. 12.) számú határozatát megerősíti – mely 
szerint a szakmai kollégiumok kötelesek az általa meghatározott folyóirat-pályázati felhívás szövegét alkalmazni –, s így a 
Szépirodalmi, valamint az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumok 2006. évre vonatkozó folyóirat-
pályázati felhívás szövegmódosítását nem fogadja el. 

149 63/2005. (X. 28.) határozat EGYES SZAKMAI KOLLÉGIUMOK TESTÜLETI LÉTSZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL  
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A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy kéri a nemzeti kulturális örökség miniszterét, járuljon hozzá ahhoz, hogy az NKA 
Könyvtári, Közművelődési, Szépirodalmi, valamint Zenei Szakmai Kollégiumai létszámát - a többi változatlanul hagyása 
mellett - 2-2 fővel csökkentse.  

150 64/2005. (X. 28.) határozat 

AZ NKA TARTALÉKKERETÉNEK ÉS EGYÉB MARADVÁNYAINAK FELOSZTÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzkeretei meghatározásánál az éves 
előirányzatban tartalékba helyezett, valamint a Fesztiválközpont Kht. által az NKA számára visszautalt összegből 20 millió 
Ft-ot a Múzeumi, 5,5 millió Ft-ot a Zenei, 5 millió Ft-ot a Mozgókép és 600 ezer Ft-ot a Színházi Szakmai Kollégium 
meghívásos pályázataira fordít. 

151 65/2005. (XI. 14.) 
határozat 

KIEMELT NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK TÁMOGATÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium alapító okiratának 
módosítása mellett új pályázati kiírás megfogalmazását javasolja kiemelt nemzetközi események támogatására; a kollégium 
idei kertének maradványa, valamint a jövő évi tervezett keret maximum 10%-a erejéig. 

152 66/2005. (XI. 14.) 
határozat 

A KÖTELEZŐEN ELŐÍRT TÁMOGATÁSOKRÓL  
A Bizottság egyhangúlag döntött arról, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára kötelezően előírt támogatások a 
következők:  

 Ismeretterjesztés Kutatás 10 millió Ft  
 Képzőművészeti Kutatás 10 millió Ft  
 Fogyatékkal élők támogatása 8 millió Ft  
 Kortársművész gyűjteményes kiállítása 10 millió Ft  
 Könyvtári BV intézetek könyvtári állománybővítés 5 millió Ft  
 Határon-túli magyar folyóiratok 15 millió Ft  
 Közművelődési Fogyatékkal élők támogatása 20 millió Ft  
 Cirkuszművészet 20 millió Ft  
 Levéltár Állományvédelmi program 150 millió Ft  
 Mozgókép Kutatás 5 millió Ft  
 Múzeumi „Múmiák” kiállítás 20 millió Ft  
 Műemlék és régészet Örökségi elsősegély 10 millió Ft  
 Szépirodalom Kutatás 10 millió Ft  
 Kritikai kiadások támogatása 10 millió Ft  
 Színházi Fogyatékkal élők támogatása 2 millió Ft  
 Zenei Könnyűzenei klubok támogatása 40 millió Ft  

A Bizottság felhatalmazza Harsányi László NKA Bizottsági elnököt, hogy az a kollégiumi keretek meghatározása tárgyában 
az Igazgatósággal a Bizottság nevében tárgyalásokat folytasson.  
 

153 67/2005. (XI. 14.) KIEMELT KIÁLLÍTÁSOK TÁMOGATÁSÁRÓL  
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határozat A Bizottság egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégiumon keresztül visszatérítendő támogatás 
formájában segíti a következő kiállítások megvalósítását: 

 Öt évszázad spanyol festészete – Szépművészeti Múzeum  
 Dzsingisz kán kincsei – Magyar Nemzeti Múzeum  
 Az Eszterházy-kincs – Iparművészeti Múzeum.  

154 68/2005. (XI. 14.) 
határozat 

2006. ÉVI KÖTELEZETTSÉG–VÁLLALÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégium 2006. évre vállalható kötelezettségének 
mértékét 5%-kal csökkenti. 

155 69/2005. (XI. 14.) 
határozat 

A 2006-BAN MEGJELENŐ SZÉPIRODALMI FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium 2006. évre vállalható kötelezettségének 
mértékét 35%-ra emeli, azzal a kikötéssel, hogy az e döntést eredményező 184 millió forintot a kollégium csak és kizárólag a 
2006. évi folyóirat-támogatásra fordíthatja. 

156 70/2005. (XI. 14.) 
határozat 

AZ ÚJ PÁLYÁZATI ADATLAP BEVEZETÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA új pályázati rendszere adatlapjának elvi koncepcióját elfogadja.  

157 71/2005. (XI. 14.) 
határozat 

JÖVENDŐ KOLLÉGIUMI ELNÖKÖK SZEMÉLYÉRE SZÓLÓ JAVASLATRÓL 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a különböző okokból megüresedő szakmai kollégiumi elnöki tisztségekre a 
következő személyek kinevezését javasolja a kulturális örökség miniszterének:  

 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra – Székely Gábor  
 Képzőművészeti – Kovács Péter  
 Könyvtári – Komlósi József  
 Műemléki és Régészeti – Erő Zoltán  

Zenei – Szirányi János 

158 72/2005. (XI. 21.) 
határozat 

IDEIGLENES KOLLÉGIUMI ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK 
TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN 
A Bizottság egyhangú döntése értelmében javasolja a kulturális örökség miniszterének a Kiemelt Kulturális Események 
Ideiglenes Szakmai Kollégium alapító okiratának módosítását; azaz, – hogy a kollégium 2007. évi kiemelkedő jelentőségű 
rendezvények támogatása tárgyában meghívásos pályázatot bonyolítson le; – hogy a Bizottság által a 2006. évi tervezett 
költségvetésből e célra elkülönített 900 millió forintból a következő két támogatási cél megvalósítására az alábbi összegek 
álljanak rendelkezésére:  

 2006. évi nemzetközi kiemelt kulturális események 100 millió Ft,  
 2006. évi hazai kiemelt kulturális események 200 millió Ft; – valamint a fentiek alapján javasolja a kollégium összes, 

támogatásokra felhasználható keretének 1 900 millió forintra való emelését.  
 

159 73/2005. (XII. 8.) határozat 100 MILLIÓ FORINT FELHASZNÁLÁSÁRÓL A 2006. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKÁBÓL  
A Bizottság egyhangú döntése értelmében a 2006. évre tervezett költségvetési tartalékból 100 millió forintot a következő 
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események támogatására különít el: 
 Bartók Béla (hanganyag) összkiadás-program megkezdése 60 millió Ft  
 1956-os dokumentumfilmek kiegészítő támogatása 40 millió Ft  

Záradék: amennyiben az adott év második felében az NKA bevételei nem a tervezettnek megfelelően alakulnak, a Bizottság a 
második félévi pályáztatási keretet a fent megjelölt 100 millió forinttal csökkenti. 

160 74/2005. (XII. 19.) 
határozat 

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOKRA FORDÍTOTHATÓ PÉNZKERET-MARADVÁNYRÓL  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium 2005. évi keretéből fennmaradó 
összeget az alábbi meghívásos pályázatokra fordítja: 
Táncművészeti Szakmai Kollégium 13 000 000 Ft 
XI. Duna Nemzetközi Kulturális Találkozó 
Közművelődési Szakmai Kollégium 1 000 000 Ft 
„A kultúra pénze – a pénz kultúrája” című konferencia megrendezése  
Közművelődési Szakmai Kollégium 7 000 000 Ft 
Országos közművelődési szakmai konferenciák szervezése 
Levéltári Szakmai Kollégium 10 000 000 Ft 
Savas levéltári anyagok állományvédelmének előkészítésére 
Fotóművészeti Szakmai Kollégium 4 639 218 Ft A Magyar Fotográfiai Alapítvány és a Magyar Fotográfusok Háza Kht. 
számára szakkönyvtári állományuk közös adatbázisának kiépítésére és online hozzáférésének biztosítására a 2006. január 1.–
december 31. közötti időszakban.  

161 76/2005. (XII. 22.) 
határozat 

A 2005. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRŐL  
A Bizottság az Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag 
elfogadta. 

162 77/2005. (XII. 22.) 
határozat 

A 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ JAVASLATOKRÓ  
A Bizottság az Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi kommunikációs tevékenységére tett javaslatok keretfeltételeit egyhangú 
döntéssel elfogadta. 
Felkéri az NKA Igazgatóságát annak megvizsgálására, hogy a 120 millió forintos költségkeret biztosítható-e, valamint e 
témában a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Felkéri Békés Pál, Deme Péter, valamint Levendel Ádám bizottsági tagokat 
arra, hogy az eljárás során a művészeti, a közvetítői – valamennyi területre kiterjedő – szemléletmódot szakértőként 
képviseljék. 

163 78/2005. (XII. 22.) 
határozat 

A 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ JAVASLATOKRÓL  
A Bizottság az Nemzeti Kulturális Alapprogram 2006. évi szakmai kollégiumok számára rendelkezésre álló pályázati keretek 
meghatározásakor – egyhangú döntés alapján – a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati 
döntéseit, valamint a visszatérítendő támogatások összegét figyelembe veszi. 

164 1/2006. (I. 13.) határozat A 2006. ÉVI KOLLÉGIUMI KERETEKRŐL  
A Bizottság egyhangú döntése értelmében az NKA 2006. évre tervezett pályázati kereteket a szakmai kollégiumok részére a 
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mellékelt táblázat szerint határozza meg. 
A 4 427 millió Ft-ból 2006 első félévében az állandó kollégiumok az alábbi összegeket használhatják fel:  

Állandó kollégiumok 
(1.) 

Jóváhagyott 2006 
évi keret (MFt) (2.) 

Felosztható keret 2006 első 
félévben (3.) 

Kötelező feladatok 
(4.)* 

Mozgókép  399 253 40 
Színház  331 186 2 
Zene  453 320 100 
Táncművészet  211 123   
Képzőművészet  350 213 8 
Iparművészet  261 155   
Fotóművészet  137 82   
Népművészet  247 142   
Közművelődés  464 283 15 
Könyvtár  364 226 20 
Levéltár  321 192 120
Múzeum  403 270 70 
Építőművészet  107 84   
Ismeretterjesztés  307 184   
Szépirodalom  403 241   
Műemlék és Régészet  412 300   
összesen  5170 3254 375 
* A 3. oszlop adatai tartalmazzák a 4. oszlop adatait.  
A Bizottság által a kollégiumok számára előírt kötelezettségek:  

Kollégium Téma Összeg (MFt) 
Mozgókép  1956 –os filmek befejezésére  40 
Színház  Fogyatékkal élők támogatása  2 

Zene  Zenei klubok támogatása  40 
Bartók CD összkiadás  60 

Képzőművészeti  Fogyatékkal élők támogatása  8 

Közművelődés  Fogyatékkal élők támogatása  5 
Cirkuszművészet  10 

Könyvtár  Büntetés végrehajtó intézetek 
könyvtári állománybővítés  5 
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Könyvtár  Határon túli magyar folyóiratok 15 

Múzeum  Múmiák kiállítás  20 
Visszatérítendő támogatások  50 

Levéltár  Törvényi kötelezettség levéltári 
anyag megmentés  120 

Összesen    375 
 
Tájékoztató adatok:   
Ideiglenes kollégiumok:    
Nemzetközi Kulturális Támogatások 50 
Kiemelt Kulturális Események  300 

 

165 2/2006. (I. 30.) határozat AZ NKA KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRE FORDÍTOTT ÖSSZEGRŐL  
A Bizottság egyhangú döntése értelmében az NKA a 2006. évi kommunikációs tevékenységre 80 millió forintot különít el.  

166 3/2006. (II. 6.) határozat 

AZ NKA BIZOTTSÁGA LÉTSZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL  
A Bizottság jelenlévő tagjai egyhangú szavazással javasolják a kulturális miniszternek, hogy a Bizottság a jövőben tíztagú 
legyen, valamint, hogy ennek értelmében az NKA szervezeti és működési szabályzata a Bizottság határozatképességi 
feltételét az elnök és hat tag jelenlétének teljesülésével határozza meg. 

167 4/2006. (II. 6.) határozat 

AZ ÚJ VHR MEGSZÖVEGEZÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangú döntése értelmében felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a Bizottság rész-szavazatai alapján született, 
az új törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet szövegjavaslatában a módosításokat átvezesse, majd az így elkészült új 
vhr-javaslatot a minisztérium államtitkári értekezletének előterjesztés formájában, a szükséges egyeztetésekkel együtt nyújtsa 
be. Javasolja továbbá, az államtitkári értekezlet után az elfogadásra került szövegtervről a Bizottság elnöke, szakértői, az 
Igazgatóság és a minisztérium munkatársai bevonásával egyeztető tárgyalások lefolytatását. 

168 5/2006. (II. 6.) határozat 

AZ 1/2006. (I. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL   
A Bizottság egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az 1/2006. (I. 13.) számú döntése mellékletében található, a szakmai 
kollégiumok számára kötelezően előírt feladatok tekintetében a következő módosításokat eszközöli:  

 Levéltári szakmai kollégium 150 millió helyett 120 millió forint,  
 Zenei kollégium: könnyűzenei klubok mellett a jazz klubok támogatására is fordítsa az ott megjelölt 40 millió forintos 

keretet.  
Fentieken túlmenően a Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok a 2006. évi I. félévi döntéseik során a 
számukra az 1/2006. (I. 13.) számú döntésben meghatározott csökkentett keretüket köthetik le.  

169 7/2006. (II. 6.) határozat 
A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK FELÜGYELETÉRŐL   
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak felügyeletét a következő rendszerben 
látja el:  
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 Bagáriné Viszket Katalin Közművelődési szakmai kollégium Kultúra 2000 ideiglenes kollégium  
 Bauer István Iparművészeti szakmai kollégium  

Képzőművészeti szakmai kollégium  
 Bálint András Színházi szakmai kollégium  
 Békés Pál Mozgókép szakmai kollégium 

Szépirodalmi szakmai kollégium  
 Csengery Adrienne Zenei szakmai kollégium  

Táncművészet szakmai kollégium  
 Deme Péter Múzeumi szakmai kollégium  

Műemléki és régészeti szakmai kollégium  
 Gecsényi Lajos Könyvtári szakmai kollégium  

Levéltári szakmai kollégium  
 Kázmér Judit Népművészeti szakmai kollégium  
 Levendel Ádám Építőművészeti szakmai kollégium  

Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium  
 Meixner András Fotóművészeti szakmai kollégium 

Kiemelt kulturális események ideiglenes kollégium.  
 

170 8/2006. (II. 6.) határozat 

A PÁLYZATOK TÍPUSAINAK ARÁNYÁRÓL 
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA-ról szóló 2005. év CL. törvényben előírtaknak megfelelően a következő 
arányok meghatározását javasolja a miniszternek elfogadásra: egyedi pályázatokra maximum: a jóváhagyott éves keret 10%-a 
meghívásos pályázatokra maximum: a jóváhagyott éves keret 10%-a visszatérítendő, illetve a részben vissza nem térítendő 
támogatásokra maximum: a jóváhagyott éves keret 50 %-a fordítható.  

171 9/2006. (II. 6.) határozat 
A BIZOTTSÁG 2006. ÉVI MUNKATERVÉRŐL  
A Bizottság – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – egyhangú szavazással elfogadta a Bizottság 2006. évre vonatkozó 
munkatervét. 

172 10/2006. (II. 6.) határozat 

A 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓRA FORDÍTHATÓ KERET FORRÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a 2006. évre vonatkozó kommunikációjához rendelt 80 millió forintos összeg 
forrásának meghatározását az alábbiak szerint:  

 a 2005. évi kommunikációra fordítható összegből maradvány 32 millió Ft  
 az Igazgatóság 2006. évi költségvetéséből 8 millió Ft  

az NKA 2005. évre le nem kötött maradvány-kerete terhére 40 millió Ft. 

173 11/2006. (II. 6.) határozat 
A ÚJ VHR. 1. §-A KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL   
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az új végrehajtási rendelet szövegének 1. §-ban a következő kiegészítés 
szerepeljen: „a kulturális célkitűzésekkel összhangban a tárgyévet megelőző évben a Bizottsággal konzultálva, megállapítják 
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a tárgyévre vonatkozó sajátos kulturális célokat.”  

174 12/2006. (II. 6.) határozat 
A MINISZTERI KERET FELHASZNÁLÁSI MÓDJÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a miniszteri keret felhasználási módjának meghatározására tett – az Állami 
Számvevőszék dokumentumai alapján készített – javaslatot. 

175 14/2006. (II. 6.) határozat 

A BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 2005. ÉVI JELENTÉSÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA Igazgatósága belső ellenőrzési osztályának a 2005. évi teljesítmény-
ellenőrzéséről tett jelentését; ugyanakkor felkérte az osztályt, hívja fel a szakmai kollégiumok figyelmét, arra hogy a 2006. 
évi ellenőrzési programban a meghatározottak szerint – pl. közreműködő személy kijelölése, határidők figyelembevétele – 
vegyenek részt.  

176 15/2006. (II. 6.) határozat 

A TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy – figyelemmel a külső forrás bevonására is – elfogadja az 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium kérését, mely alapján az általa támogatott természetvédelemmel 
foglalkozó folyóiratokat azonos mértékben kívánja támogatni. 

177 16/2006. (II. 6.) határozat 

A TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazás alapján felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy az NKA Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai 
Kollégiuma alapító okiratának módosítására – a pályázók körének, illetve a nemzetközi pénzeszközökhöz jutás tágítása 
érdekében – tegyen javaslatot a kulturális miniszternek. 

178 17/2006. (II. 17.) határozat 
A 2006. ÉVI PÉNZKERETEK JAVASOLT FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
A Bizottság egyhangú döntésével javasolja a kulturális miniszternek, hogy a 2005. évi Cl., az NKA-ról szóló törvény 9. § (3) 
értelmében fogadja el az NKA 2006. évi pénzkeretek felhasználásának meghatározását. 

179 18/2006. (II. 17.) határozat 

A VISSZAUTALT PÁLYÁZATI PÉNZEK FELHASZNÁLÁSRÓL  
A Bizottság az NKA-hoz a 2005. évben különböző okokból visszautalt pályázati pénzek egy részének felhasználásáról 
egyhangúlag az alábbiak szerint döntött:  

 Zenei kollégium NKA koncertek 20 M Ft  
 Zenei kollégium NKA kutatások kiadása 1 M Ft  
 Iparművészeti kollégium NKA kutatások kiadása 0,5 M Ft  
 Színházi kollégium Fiatal művészek támogatása 20 M Ft  
 Könyvtári kollégium MTA könyvtár folyóirat-gyarapítás 8 M Ft  
 MATESZ auditálás (bruttó összeg) 3,6 M Ft  
 NKA kommunikáció (bruttó összeg) 40 M Ft Összesen: 93,1 M Ft  

A keret fennmaradó részét illetően a Bizottság később dönt. 

180 19/2006. (III. 6.) határozat 

AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL  
Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy javasolja a kulturális miniszternek a Kiemelt Kulturális Események 
Ideiglenes Kollégium alapító okiratának módosítását, valamint az NKA új, „Kulturális Együttműködés Ideiglenes 
Kollégiuma” létrehozását. 
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181 20/2006. (III. 6.) határozat 
AZ ELNÖKI KERET MÉRTÉKÉRŐL  
A Bizottság egyhangú döntéssel javasolta a kulturális miniszternek, hogy a 2006. évi elnöki keret összegét 12 millió Ft-ban 
határozza meg.  

182 21/2006. (III. 6.) határozat 
A SZAKÉRTŐI CSOPORT FELADATTERVÉRŐL  
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta – a javasolt módosítások átvezetése után – az elnöki szakértői csoport 2006. évi 
feladattervét. 

183 22/2006. (III. 6.) határozat A 2005. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSRŐL  
A Bizottság az NKA 2005. évi ellenőrzési jelentését egyhangú szavazással elfogadta.  

184 23/2006. (III. 6.) határozat 
TISZTELETDÍJ MEGOSZTÁSÁRÓL  
A Bizottság – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az NKA képzőművészeti kollégiumának elkészített szakmai 
beszámolója után esedékes tiszteletdíjat a volt és a jelenlegi elnök között 50-50%-os arányban osztja meg.  

185 24/2006. (III. 6.) határozat 
A ZENEI KOLLÉGIUM EGYIK PÁLYÁZATÁRÓL  
A Bizottság felhatalmazta az elnököt, hogy a zenei kollégium egyik címzett támogatása ügyében a Bizottság képviseletében 
eljárjon.  

186 25/2006. (IV. 3.) határozat 
A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL  
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 16 állandó kollégiumának 2005. évi szakmai beszámolóit – a 
szóban tett javítási javaslatok átvezetését kérve – elfogadja. 

187 26/2006. (IV. 3.) határozat 
AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL 
A Bizottság az NKA ideiglenes kollégiumai 2005. évi működéséről szóló szakmai beszámolóit egyhangú szavazással 
elfogadta. 

188 27/2006. (IV. 3.) határozat A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJÁRÓL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Bizottság 2005. évi munkájáról szóló beszámolót.  

189 28/2006. (IV. 3.) határozat AZ NKA IGAZGATÓSÁGA MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJÁRÓL 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA Igazgatóság 2005. évi munkájáról szóló beszámolót. 

190 29/2006. (IV. 3.) határozat 

A MOZGÓKÉP ÉS A FOTÓMŰVÉSZETI KOLLÉGIUMOK FENNMARADÓ PÉNZÖSSZEGEIRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Mozgókép és Fotóművészeti Szakmai Kollégiumok meghívásos 
pályázataiból fennmaradó pénzeket azok eredeti forrása jogutódjaként jegyzett Nemzetközi Kulturális Támogatások 
Ideiglenes Szakmai Kollégium keretébe helyezi vissza.  

191 30/2006. (IV. 3.) határozat 

A VISSZAUTALT PÁLYÁZATI PÉNZÖSSZEGEKRŐL  
A Bizottság az NKA-hoz a 2005. évben különböző okokból visszautalt pályázati pénzek egy részének felhasználásáról 
egyhangúlag az alábbiak szerint döntött:  

 Népművészeti Kollégium NKA kutatás kiadása 1,2 M Ft  
 Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium Fesztiválkutatás kiadása 1,3 M Ft  

Összesen: 2,5 M Ft. A keret fennmaradó részét illetően a Bizottság később dönt. 
192 31/2006. (IV. 3.) határozat A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 
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KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL 
A Bizottság egyhangú szavazással tudomásul vette a „rendezett munkaügyi kapcsolatok”- témában született előterjesztésben 
foglaltakat, s egyben úgy döntött, hogy az abban ismertté vált eljárási rend mellett a jogszabály módosítását kezdeményezi az 
érintett minisztériumoknál.  

193 32/2006. (IV. 3.) határozat A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a döntéstámogatási- és kritériumrendszer tárgyában – az elé került 
előterjesztést nem elfogadva – további szakértői munkákat kér. 

194 33/2006. (V. 2.) határozat 

A „NAGY KÖNYV”-PROGRAM FOLYTATÁSÁRÓL  
A Bizottság egyhangú döntése értelmében a Nemzeti Kulturális Alap egy meghívásos pályázata támogatásából fennmaradó 
10 millió forintból – a Könyvtári Szakmai Kollégiumon keresztül – „A Nagy Könyv”-program 2006. évi folytatását 
támogatja. 

195 34/2006. (V. 2.) határozat AZ NKA KOMMUNIKÁCIÓS TERVÉRŐL 
A Bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi kommunikációs tervét.  

196 36-41/2006. (V. 8.) 
határozat 

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MIATT HALASZTOTT PÁLYÁZATOKRÓL 
A Képzőművészeti, az Iparművészeti, az Építőművészeti, a Fotóművészeti, a Műemléki és Régészeti, valamint a Könyvtári 
Szakmai Kollégiumok által – összeférhetetlenség miatt – halasztott, a bizottsági döntések eredményeként támogatott 
pályázókat pályázataik megnevezésével, valamint a támogatás összegének ismertetésével külön közöljük. 

197 42/2006. (V. 8.) határozat 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÖVEGÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
A Bizottság kivételesen engedélyezi az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma számára, hogy az általa meghatározott és 
47/2005. (IX.12.) számú határozatában kötelezővé tett folyóirat-pályázati felhívás szövegét az alábbival egészítse ki: „a 
kollégium a döntéskor előnyben részesítheti a 2006. évben kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus folyóiratok 
megjelentetése (altéma száma: 1601) tárgyú pályázaton nyertes pályázókat”.  

198 44/2006. (VI. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégiumon keresztül, visszatérítendő támogatás 
formájában az alábbi források terhére támogatja az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Ereklye című kiállítását: 

 Múzeumi Kollégium visszatérítendő támogatások célkeretéből 10 M Ft,  
 Ideiglenes szakmai kollégiumok visszafizetéseiből származó maradványból 

összesen 5 681 417 Ft  

199 45/2006. (VI. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Mozgókép Kollégiuma számára a TT Filmműhely (Tarr Béla) 
produkciójában készülő Maár Gyula film megvalósításához az eredeti tervek alapján megjelölt 30 millió forintból hiányzó 10 
millió forintot a maradvány-keretből biztosítja. 

200 46/2006. (VI. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai a 2006. év elején a kulturális miniszter 
által elfogadott, betervezett pályázati keretei felhasználásához hozzájárul, egyben feloldja az 5/2006. (II. 6.) számú 
határozatában foglalt korlátozást. 

201 47/2006. (VI. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA új pályázati adatlapjainak koncepcióját elfogadja, s egyben 
felhatalmazza a Bizottság elnökét – a Bizottság utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett –, a részletes tartalmak 
meghatározására, a felmerülő döntések meghozatalára. 



44 
 

202 48-51/2006. (VI. 28.) 
határozat 

Összeférhetetlenség miatt halasztott pályázatokról: 
Az Iparművészeti, a Levéltári, a Múzeumi, valamint a Szépirodalmi Kollégiumok által – összeférhetetlenség miatt, 
„technikailag halasztott” szabályok miatt – bizottsági döntések eredményeként támogatott pályázókat pályázataik 
megnevezésével, valamint a támogatás összegének ismertetésével külön közöljük. 

203 52/2006. (VI. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2007. évi költségvetési tervezése során – az esetleges 
változtatás jogát fenntartva – az NKA 2007. évi kulturális járulékbevételének előirányzatát  
8 500 M forintban határozza meg. 

204 53/2006. (VI. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 44/2006. (VI. 12.) számú határozatát visszavonja, s az e döntés által a 
Múzeumi Szakmai Kollégium visszatérítendő támogatások célkeretéből, vissza nem térítendő támogatás formájában, 
meghívásos pályázat keretében a Szépművészeti Múzeum Sigismundus – Luxemburgi Zsigmond kiállítását támogatni 
javasolja.  

205 54/2006. (VII. 31.) 
határozat 

Az NKA Mozgókép Kollégiumának vezető tisztsége tárgyában  
A Bizottság egyhangúlag javasolja a Miniszter úrnak az NKA Mozgókép Szakmai Kollégium vezetői tisztségének betöltésére 
Kende János filmrendezőt. 

206 55/2006. (VII. 31.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a 2005. évi meghiúsult pályázati maradványkeretből – a Magyar Nemzeti 
Galéria által szervezett „Nemzeti kincsek Németországból, Luthertől a Bauhausig” című kiállítást 8 millió Ft visszatérítendő 
támogatással (2007. év elején történő elszámolás kikötése mellett), valamint, az Országos Széchenyi Könyvtár által a Magyar 
Művelődéstörténeti Lexikon 100 határon túli magyar könyvtár számára való megvásárlását és postázását (a Könyvtári 
kollégiumon keresztül) összesen 2 336 000 Ft-tal támogatással segíti.  

207 56/2006. (VII. 31.) 
határozat 

Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma 2007. évi kötelezettségvállalása tárgyában  
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium ősszel felmerülő folyóirat-támogatási 
döntései megvalósíthatósága érdekében, a kollégium 2007. évi kerete terhére vállalható kötelezettségvállalása mértékét 20%-
ra megemeli. 

208 57/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évre, a Bizottság által biztosított 
forrásból a következő címzett támogatásokat határozza meg: 
 
Könyvtár  
Határon túli magyar folyóiratok megvásárlása magyar könyvtárak számára 14 millió Ft  
Bv-intézetek könyvtári állománybővítés 5 millió Ft 
 
Zenei  
Bartók Béla Jubileumi CD-kiadás (3 év alatt összesen 180 Ft) 60 millió Ft  
Könnyűzenei klubok, jazzművészet támogatása 40 millió Ft  
Zenei rendezvények támogatása 20 millió Ft (Hubay Jenő Hegedűverseny, Szombathelyi Bartók Szeminárium)  
Haydn-programiroda programjai 35 millió Ft  
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209 58/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évi keretük terhére a következő 
címzett támogatásokat határozza meg:  
 
Képzőművészeti Kortárs művész gyűjteményes kiállítása 10 millió Ft  
Közművelődési Cirkuszművészet támogatása 10 millió Ft  
Levéltári Állománymentés (törvényi kötelezettség) 120 millió Ft  
Műemlék és régészet Örökségi elsősegély pályázatok 10 millió Ft  
Szépirodalom Kritikai kiadások 5 millió Ft  

210 59/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium 2007. évi keretét 825 
millió forintban határozza meg, s ez alapján a kollégium alapító okiratának módosítását kezdeményezi Miniszter úrnál. 
Felkéri az NKA elnökét, hogy Bálint András és Csengery Adrienne bizottsági tagok bevonásával a színház, zene és tánc 
témakörben az érintett szakmai kollégiumok vezetőivel a támogatási javaslatok finomítása érdekében tárgyalásokat 
folytasson.  

211 60/2006. (X. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzetközi Kulturális Támogatások ideiglenes kollégium 2007. évi keretét 50 
millió forintban határozza meg. 

212 61/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a mellékletben található, az NKA 2007. évre vonatkozó folyóirat-pályázati 
felhívás szövegének alapját elfogadja, felhatalmazza az elnököt, hogy a szöveget a lefolytatott vita és a külső szakértővel 
történő egyeztetés alapján véglegesítse. A Bizottság az így elkészült végleges szöveg pályázati kiírásba történő beépítését a 
szakmai kollégiumok számára kötelezővé teszi. A Szépirodalmi Szakmai Kollégiumra a fenti rendelkezés nem vonatkozik, a 
kollégium azonban a szabadon kialakított pályázati felhívás szövegét köteles az NKA elnökével egyeztetni. 

213 62/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi és Könyvtári Szakmai Kollégium kérése alapján a 
Szépirodalmi Kollégium 2006. évi kertéből 14 millió forintot átcsoportosít a Könyvtári Szakmai Kollégium keretéhez annak 
érdekében, hogy az – meghívásos pályázat formájában, a Könyvtárellátó Kht.-n keresztül – a két kollégium által 
meghatározott 20 legfontosabb irodalmi lapot 278 városi könyvtárba eljuttassa. 

214 63/2006. (X. 9.) határozat 
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az 55/2006. (VII. 31.) számú határozatának azon részét, mely szerint „a Magyar 
Nemzeti Galéria által szervezett „Nemzeti kincsek Németországból Luthertől a Bauhausig” című kiállítást 8 millió Ft 
visszatérítendő támogatással segíti” – visszavonja.  

215 64/2006. (X. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Múzeumi és Könyvtári Szakmai Kollégiumok a 2007-
2009. évi kereteik terhére Bálint Sándor hagyatékának archiválására és feldolgozására kiírandó meghívásos pályázatra 
összesen maximum 15 millió Ft-ot elkülönítsenek. (A pontos összeget a kollégiumok a jövőben határozzák meg.) A 
Könyvtári Szakmai Kollégium az éves keretéből az általa erre szánt összeget a Múzeumi Szakmai Kollégiumnak átadja. A 
meghívásos pályázatot – a Könyvtári Kollégium egyetértésével – a Múzeumi Kollégium írja ki; a pályázatról történő döntési 
ülésre a Könyvtári Kollégium képviselőjét tanácskozási joggal meghívja. (A Bizottság ideiglenes kollégium létrehozását nem 
támogatta.) 



46 
 

216 65/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy – módosítva az 57/2006. (X. 9.) számú határozatát – az NKA szakmai kollégiumai 
számára a 2007. évre, a Bizottság által biztosított forrásból, összesen 359 M Ft értékben a következő címzett támogatásokat 
határozza meg:  
Könyvtár 
Határontúli magyar folyóiratok megvásárlása magyar könyvtárak számára 14 millió Ft 
Bv-intézetek könyvtári állománybővítés 5 millió Ft  
 
Múzeum  
Alfa program I. – Vándorkiállításokra 40 millió Ft  
Alfa program II. – Nagy kiállításokra 120 millió Ft 
 
Népművészeti  
Tengertánc-program 50 millió Ft  
 
Zenei  
Bartók Béla Jubileumi CD-kiadás (3 év alatt összesen 180 Ft) 60 millió Ft  
Könnyűzenei klubok, jazzművészet támogatása 30 millió Ft  
Zenei rendezvények támogatása 20 millió Ft (Hubay Jenő Hegedűverseny, Szombathelyi Bartók Szeminárium) Haydn-
programiroda programjai 20 millió Ft  
 
Fentieken túl – a Bizottság 58/2006. (X. 9.) számú határozatát megerősítve – NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évi 
keretük terhére, összesen 155 M Ft értékben a következő címzett támogatásokat határozza meg:  
 
Képzőművészeti  
Kortárs művész gyűjteményes kiállítása 10 millió Ft  
 
Közművelődési  
Cirkuszművészet támogatása 10 millió Ft  
 
Levéltári 
Állománymentés (törvényi kötelezettség) 120 millió Ft  
 
Műemlék és régészet  
Örökségi elsősegély pályázatok 10 millió Ft  
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Szépirodalom  
Kritikai kiadások 5 millió Ft  
 

217 66/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – részben módosítva 59/2006. (X. 9.) számú határozatát – a Kiemelt Kulturális 
Események ideiglenes kollégium 2007. évi keretét 761 millió Forintban határozza meg, s ez alapján a kollégium alapító 
okiratát kezdeményezi Miniszter úrnál. A kollégium rendelkezésére álló összeg terhére meghívásos pályázatot köteles 
meghirdetni a Bizottság által elfogadott táblázat szerint. (Az előterjesztésből kivéve a Múzeumi Majális és a Múzeumok őszi 
fesztiválja, valamint kibővítve a Pécsi Filmünneppel.)  

218 67/2006. (XI. 13.) 
határozat 

Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy javasolja Miniszter úrnak az NKA Kiemelt Kulturális Események, valamint 
Nemzetközi Kulturális Támogatások ideiglenes kollégiumainak – azok forrásaival együtt – 2007. január elsejével történő 
összevonását.  

219 68/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság – egy ellenszavazat mellett – úgy döntött, hogy az általa tárgyalt előterjesztés szerint javasolja Miniszter úrnak 
elfogadni a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak 2007. évi pályázati kereteit. 

220 69/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott három program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – 9 plusz egy igen szavazattal elfogadta a 
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét. 

221 70/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott két program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – 10 plusz egy igen szavazattal elfogadta a 
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét. 

222 71/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzetközi Kulturális Támogatások ideiglenes kollégium 2006. évi 
maradványából „Bartók – Cantata Profana” című kiadvány finanszírozására – meghívásos pályázat – 2 millió forintot a Zenei 
Szakmai Kollégium keretéhez átcsoportosít. 

223 72/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Színház Szakmai Kollégium fogyatékkal élők támogatására elkülönített 
célkeretéből fennmaradó 100 000 Ft-ot a kollégium kérése alapján, annak szabadon felhasználható keretéhez csoportosítja át. 

224 73/2006. (XI. 13.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak 2006. évi célkereteinek maradványát – a 27 489 
218 forintot – „visszaveszi”, az Igazgatóságot felkéri, hogy az összeget központosítottan kezelje, melynek felhasználásáról a 
Bizottság későbbi időpontban dönt.  

225 74/2006. (XII. 4.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kommunikációját folytatni akarja, forrásának az alábbi tételeket jelöli 
meg:  
– 73/2006. (XI. 13.) számú határozata értelmében központosított célkeret maradványa 27 489 218 Ft 
– a szakmai kollégiumok döntése után visszautalt pénzek, keretmaradványok, összesen 13 954 267 Ft  
– 2007. évi tartalék terhére 38 556 515 Ft  
 
A Bizottság felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy az összesen bruttó 80 millió forint értékű közbeszerzési eljárást mielőbb 
indítsa el, bonyolítsa le.  
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226 75/2006. (XII. 4.) határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak felügyeletét a következő rendszerben 
látja el: 
Bagáriné Viszket Katalin 

Közművelődési szakmai kollégium 
Népművészeti szakmai kollégium 

Bauer István 
Iparművészeti szakmai kollégium 
Képzőművészeti szakmai kollégium 

Bálint András 
Színházi szakmai kollégium 

Csengery Adrienne  
Zenei szakmai kollégium 
Táncművészet szakmai kollégium 

Deme Péter  
Múzeumi szakmai kollégium 
Műemléki és régészeti szakmai kollégium 

Gecsényi Lajos 
Könyvtári szakmai kollégium 
Levéltári szakmai kollégium 

Levendel Ádám  
Építőművészeti szakmai kollégium 
Ismeretterjesztési és környezetkultúra szakmai kollégium 

Meixner András 
Fotóművészeti szakmai kollégium 
Kiemelt kulturális események ideiglenes kollégium 

Radnóti Sándor 
Szépirodalmi szakmai kollégium 

Szakács László 
Mozgókép szakmai kollégium 

 

227 76/2006. (XII. 4.) határozat 

A Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációja ügyében egyhangúlag a következőkről döntött: 
 a Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációs programjára bruttó 80 millió forintos keretet határoz meg,  
 felhatalmazza a Bizottság elnökét, érintett tagjait és az Igazgatóság vezetését, hogy a kommunikációs tevékenység 

sarokpontjairól, részleteiről a jövőben történő szakértő tárgyalások alapján a Bizottság nevében később döntsön,  
 a 2006. évi kommunikációra meghatározott keretből megmaradó összeget a Bizottság a 2007. évi kommunikációs 
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kerethez csoportosítja át.  

228 77/2006. (XII. 4.) határozat A Bizottság az NKA 2007. évi pályázati naptár tárgyában készült előterjesztést nem fogadta el, arról – a további szakmai és 
igazgatósági egyeztetések után – később dönt. 

229 78/2006. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon új kötetének 100 határon túli könyvtárába 
történő eljuttatásának érdekében, a 2007. évi tartalék terhére – 537 000 forintot átcsoportosít a Könyvtári Szakmai 
Kollégiumhoz.  

230 79/2006. (XII. 4.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2007. évi szakmai beszámolók szempontrendszerét elfogadja.  

231 80/2006. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Iparművészeti Szakmai Kollégium halasztott pályázatait továbbra is 
halasztottként kezeli, s egyben felkéri az Iparművészeti Szakmai Kollégiumot, hogy a közeljövőben új ülés keretében újra 
tárgyalja azokat. 

232 81/2006. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott tizennégy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét és annak összegét.  

233 82/2006. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – 7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a 
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.  

234 83/2006. (XII. 4.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és 
annak összegét.  

235 84/2006. (XII. 4.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az év végén megüresedő szakmai kollégiumi vezetői helyekre Miniszter úrnak az 
alábbi személyek kinevezését, mandátumaik meghosszabbítását javasolja: 
 
Építőművészet Wagner Péter DLA  
Fotóművészet Albertini Béla  
Iparművészet Zsótér László (meghosszabbítás)  
Közművelődés Tóth Zsuzsanna (meghosszabbítás)  
Levéltár Molnár József (meghosszabbítás)  
Múzeum Kaján Imre  
Népművészet Pál Miklósné  
Szépirodalom Vámos Miklós (meghosszabbítás)  
Színház Csizmadia Tibor (meghosszabbítás)  
Táncművészet Pataki András (meghosszabbítás).  
 

236 1/2007. (I. 22.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2006. évi többletjárulék-bevételből szabad pályáztatásra felhasználható 199,3 
millió forintot az alábbiak szerint osztja fel:  
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 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra – keretnövelés 30 millió Ft  
 Mozgókép kollégium – Tarr Béla kooprodukciós filmje (címzett támogatás) 30 millió Ft  
 Közművelődési kollégium – keretnövelés 10 millió Ft  
 Műemlék és Régészet kollégium – keretnövelés 10 millió Ft  
 Népművészeti kollégium – keretnövelés 10 millió Ft  
 Színházi kollégium – keretnövelés 10 millió Ft  
 Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium – keretnövelés (Turizmus) 20 millió Ft  

A Bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium 100 millió Ft értékű, ún. 
„Turizmus-támogatás” érdekében az OKM és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között kötendő szerződés 
érdekében a Bizottság nevében eljárjon. A bizottság a fenti keretből fennmaradó 79,3 millió forintról később dönt.  
Fentiek alapján az NKA 2007. évi pénzkerete a következőképpen alakul:  
2006. évi többletbevétel 204,3 millió Ft  
2007. évre tervezett kulturális járulékbevétel 8 500,0 millió Ft  
Bevételek együtt 8 704,3 millió Ft  
Működési kiadásokra: –830,0 millió Ft  
2007. évi kommunikációra: –38,6 millió Ft 
Pályáztatásra, feladatokra fordítható 7 835,7 millió Ft  
Ebből:  
miniszteri keret 1 958,9 millió Ft  
pályázatokra és kiemelt feladatokra 5 876,8 millió Ft  
A pályáztatás során kiemelt feladatokra fordítható 
Kiemelt Kulturális Események kollégium 851,0 millió Ft  
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon megvásárlása, postázása 0,5 millió Ft  
Az állandó kollégiumok kereteire felhasználható összeg 5 025,3 millió Ft  
A határozatnak megfelelő kollégiumi kereteket az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

Az NKA állandó kollégiumai részére jóváhagyott pénzkeretek 2007. (millió forintban)  
1  2  3  4  5  6  

 Kollégium megnevezése  A 
kollégium 
2007. évi 

kerete 

Célkeret 
saját 

forrásból I. 

Szabad keret 
  

Bizottságtól 
külön keret 
célfeladatra 

II. 

2007. évi 
összkeret 

Építőművészet  104     104     104  
Fotóművészet  131     131     131  
Iparművészet  248     248     248  
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Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 268     268     268  
Képzőművészet  330  10  320     330  
Könyvtár  310     310  19  329  
Közművelődés  410  10  400     410  
Levéltár  300  120  180     300  
Mozgókép  370     370  30  400  
Múzeum  350     350  160  510  
Műemlék és Régészet  390  10  380     390  
Népművészet  220     220  50  270  
Szépirodalom  356  5  351     356  
Színház  280     280     280  
Tánc  200     200     200  
Zene  320     320  130  450  
Összesen: 4 587 155 4 432 389 4 976 

 

237 2/2007. (I. 22.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok – a Műemléki és Régészeti Kollégium kivételével – éves szabad 
kereteiket 2007. augusztus 31-ig annak 80%-áig használhatják fel. A fennmaradó 20% további sorsáról – az Igazgatóság 
előterjesztésében megjelölt összegekről – a tárgyév szeptemberében hoz döntést.  
 

238 3/2007. (I. 22.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-ról szóló 2005. év CXL. törvény 7/A., valamint 9. §-ában előírtaknak 
megfelelően a következő arányok meghatározását javasolja miniszteri elfogadásra: A bizottság az NKA-ra vonatkozó törvény 
7/A. §-ának és a törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt feltételeket az alábbiak szerint konkretizálja, amelyhez Miniszter 
úr egyetértését kéri:  
A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok  
a) a következő három évre a 2007. évi pénzkeretük összesen 45%-áig, az egyes évekre vonatkozóan a keret 15-15%-áig 
vállalhatnak az érintett évek várható bevétele terhére kötelezettséget az érintett évek várható bevétele terhére.  
b) a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra 10%-ot,  
– a meghívásos pályázatokra szintén 10%-ot, valamint  
– egyedi döntésekre ugyancsak 10%-ot használhatnak fel a 2007. évi pénzkeretükre vetítve.  
Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által, az adott kollégium számára 
konkrét cél-, vagy címzett feladatok végrehajtására/pályáztatására biztosított külön többletpénzkeret nélkül. A fenti 
mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a Bizottság elnökénél, aki köteles az 
előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni.  
Az egyes kollégiumok kereteit a 2. számú melléklet szerint kell megállapítani.  

Az NKA állandó kollégiumai részére megállapított keretkorlátok az NKA-ról szóló törvény 7/A. és 9. §-a szerint a 
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2007. évben (millió forintban)  
1  2  3*  4*  5*  6*  

Kollégium megnevezése  A 
kollégium 
2007. évi 

kerete 

Következő 
évekre vállalható 

kötelezettség 
évente 15%  

Egyedi keret 
10%  

Meghívásos 
pályázat 

kerete 10% 

Visszatérítendő 
pályázat kerete 

10%  

Építőművészet  104  15,6  10,4  10,4  10,4  
Fotóművészet  131  19,6  13,1  13,1  13,1  
Iparművészet  248  37,2  24,8  24,8  24,8  
Ismeretterjesztés és  
Környezetkultúra  

268  40,2  26,8  26,8  26,8  

Képzőművészet  330  49,5  33,0  33,0  33,0  
Könyvtár  310  46,5  31,0  31,0  31,0  
Közművelődés  410  61,5  41,0  41,0  41,0  
Levéltár  300  45,0  30,0  30,0  30,0  
Mozgókép  370  55,5  37,0  37,0  37,0  
Múzeum  350  52,5  35,0  35,0  35,0  
Műemlék és Régészet  390  58,5  39,0  39,0  39,0  
Népművészet  220  33,0  22,0  22,0  22,0  
Szépirodalom  356  53,4  35,6  35,6  35,6  
Színház  280  42,0  28,0  28,0  28,0  
Tánc  200  30,0  20,0  20,0  20,0  
Zene  320  48,0  32,0  32,0  32,0  
Összesen: 4 587  -  -  -  -  

 

239 4/2007. (I. 22.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag döntéssel elfogadta az NKA 2007. évi első félévi pályázati beérkezések ütemezését azzal a 
kitétellel, hogy a Zenei Kollégium esetében további egyeztetésekre van szükség a kollégium vezetése és az Igazgatóság 
között.  

240 5/2007. (I. 22.) határozat A Bizottság egyhangúlag döntéssel, az ülésen elhangzott módosítási kérelmek átvezetése mellett elfogadta a Bizottság 2007. 
évi munkatervét. 

241 6/2007. (I. 22.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag döntéssel úgy döntött, hogy a MASZRE által az NKA pályázataira felajánlott 45 millió forintot az 
alábbi célokra fordítja:  

 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium:  
Tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára alkotói támogatásként, nyílt pályázat kiírására 30 
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millió Ft 
Három könyvszakmai lap támogatása, meghívásos pályázatként 8 millió Ft  

 Szépirodalmi Kollégium:  
Szépirodalmi szerzők számára, alkotói támogatásként, nyílt pályázat kiírására 6 millió Ft  

 NKA Igazgatósága részére:  
Pályázatok bonyolításának költségeire 1 millió Ft  

242 7/2007. (I. 22.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Kollégium kérését elfogadva az Alfa-programok támogatását 
meghívásos pályázati formában rendeli lebonyolítani. 

243 8/2007. (I. 22.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az érintett kollégiumok kérése alapján az NKA Műemléki és Régészeti 
Kollégiuma 2007. évi keretéből 450 000 forintot átcsoportosít a Múzeumi Kollégium keretéhez, annak érdekében, hogy a 
múzeumi és műemléki kutatások eredményei könyv formában megjelenhessen. 

244 9/2007. (I. 22.) határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Kollégium által eljuttatott 
hat program esetében – egy tartózkodás mellett – 6 plusz egy igen szavazattal az alábbiakról döntött: 1701/0077. sz. 
pályázatot illetően külön javaslattal él a kollégium felé; míg a további öt pályázat esetében elfogadta a kollégium által 
javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.  

245 10/2007. (I. 22.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és 
annak összegét.  

246 11/2007. (I. 22.) határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti Kollégium által 
eljuttatott három program esetében 7 plusz egy igen szavazattal az elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét, a támogatási összegeket az alábbiakban határozta meg:  
2401/0075 sz. pályázat támogatási összeg: 26 500 000 Ft 
2401/0079 sz. pályázat támogatási összeg: 2 070 000 Ft. 

247 12/2007. (I. 22.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 2006. évi szakmai kollégiumi beszámolókkal kapcsolatban felmerült észrevételek 
átvezetésére, módosítására felhatalmazza a Bizottság elnökét. A javított beszámolói szempontrendszert a 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 

248 13/2007. (I. 22.) határozat 
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2007. év tartalékkeret terhére, 1,5 millió forintot átcsoportosít az 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumhoz annak érdekében, hogy az meghívásos pályázat útján a Magyar 
Lapkiadók Egyesülete által szervezett Sajtófesztivált a fenti összeggel támogassa.   

249 14/2007. (II. 21.) határozat 
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2006. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a 2007. évre szóló terveket elfogadja, továbbá felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a tevékenység megkezdéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárást mielőbb indítsa el, bonyolítsa le.  

250 15/2007. (II. 21.) határozat 
A Bizottság – két tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben foglaltak szerint az egyes pályázatok 
érvénytelenségéről – az NKA Igazgatóságának a bírálati ülésre készített javaslata alapján – a szakmai kollégiumok 
döntsenek. 
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Vitás kérdés esetén – a rendes eljárást követve – a Bizottság dönt. 

251 16/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a  szakmai kollégiumok esetében is – a Bizottság működéséhez 
hasonlóan – lehetővé teszi az írásbeli szavazást, az alábbi szövegjavaslattal: 
 
„A kollégium – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetővé teszi és nem esik jelen szabályzat 
’csak kollégiumi ülésen hozhatók döntések a következő kérdésekben’ címszó alatt megfogalmazottak alá –, halasztást nem 
tűrő kérdésben a kollégiumi vezető kezdeményezésére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Ebben az 
esetben a döntés megfelelő dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen módon született döntéseket a kollégium következő 
üléséről szóló emlékeztetőben rögzíteni kell.” 

252 17/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben az „etikailag kifogásolható magatartás” 
megfogalmazás valamennyi megjelenési helyén kerüljön törlésre. 

253 18/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a kollégiumi pénzügyi keretekre vonatkozó felhasználást 
korlátozó szabályok a miniszteri keretre is érvényesek legyenek – ügyrend 3.4 pontja.  

254 19/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a  szakmai kollégiumok határozatképességéhez szükséges 
jelenlétet – ügyrend 11.10 pont – a kollégium teljes létszámának 2/3-ában kívánja meghatározni.  

255 20/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság – egy ellenszavazat mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrend 10. pontjában a következő szöveg kiegészítést kéri: 
„Az Igazgatóság igazgatója az emlékeztetőt a hitelesítés előtt észrevételezi. A már hitelesített emlékeztetővel kapcsolatos 
észrevételeket a Bizottság elnöke tárgyalásra a Bizottság elé viszi”. 

256 21/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúan döntött, hogy – az általa javasolt módosítások átvezetésével – az ügyrendet elfogadja, azt Miniszter 
úrnak aláírásra javasolja. 

257 22/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA elnöki keretének 2007. évi mértékét 12 millió forintban javasolja 
Miniszter úrnak meghatározni. 

258 23/2007. (III. 12.) 
határozat A Bizottság, a bizottsági szakértő csoport 2006. évi beszámolóját és 2007. évi munkatervét egyhangú szavazással elfogadja.  

259 24/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 9 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és 
annak összegét. 

260 25/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 9 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét.  

261 26/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium alapító okiratát – a 
Területfejlesztési és Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás értelmében – az előterjesztés megtárgyalása 
szerint módosítani javasolja Miniszter úrnak. 

262 27/2007. (III. 12.) A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a határon túli magyar lapok támogatási programjának keretében a 2007. évben a 
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határozat Civil Fórum helyett a Kassai Figyelő című folyóirat beszerzését írja elő, továbbá, hogy a Könyvtárellátó Kht. 2006. évi 
határon túli magyar lapok támogatásából visszautalandó – előre láthatóan – összesen 2 000 000 Ft-ot a 2007. évi költségek 
lebonyolítására csoportosítja át. A teljes lebonyolításhoz szükséges összeg fennmaradó részét a Könyvtári Szakmai 
Kollégium saját keretéből egészíti ki. 

263 28/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatási engedélyezése alól az NKA 
felmentést kapjon, a szükséges végrehajtási utasítás módosítására – az Igazgatóság közreműködését kérve – a Bizottság 
elnökét felhatalmazza. 
Elnök úr vállalja, hogy a szöveg módosulásáról a Bizottságot – annak Miniszter úr számára történő megküldésével egy 
időben – írásban tájékoztatja. 

264 29/2007. (III. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA törvényének – az Igazgatóság által átadott dokumentum alapján történő 
– esetleges módosítása során a Bizottság nevében, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az NKA elnöke eljárjon. 

265 30/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött: 
– Kiemelt Kulturális Események Kollégium 2007. évi pénzkeretét 9 millió forinttal csökkenti, a tartalékkeretet pedig 
ugyanennyivel növeli. 
Az így kapott, összesen 58,3 millió forintos tartalékkeretet a következők szerint osztja fel: 
– Színházi Szakmai Kollégium címzett támogatás 
(Arcus Temporum Művészeti Fesztivál színházi programjai, IV. Országos Gyermekszínházi Szemle, Szegedi Alternatív 
Színházi Szemle) 12 millió Ft 
– Zenei Szakmai Kollégium 
(Arcus Temporum Művészeti Fesztivál zenei programjai, Budapesti Kamaraopera Monteverdi: Poppea megkoronázása 
DVD-felvétel, Kodály-CD összkiadása)         25 milló Ft 
– Szépirodalmi Szakmai Kollégium (Gáll Ernő-hagyatékrendezés, -kiadás) 1,5 milló Ft 
– Közművelődési Szakmai Kollégium (Nagyszeben – Magyar Hét) 2 millió Ft. 
Fentiek szerint módosított kollégiumi kereteket és a tartalékkeret változását – egyetértés céljából – az NKA Igazgatóság 
Miniszter úrhoz továbbítja. 
A Bartók Új Sorozat Alapítvány jelzése alapján a CD-sorozatra fordítható összegből „felszabadított” összeget tartalékba kell 
helyezni.  

266 31/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérése alapján annak 2007. évi egyedi keretének 
mértékét az éves keret 10 százalékáról  12%-ára emeli.  

267 32/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság  egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 40 millió forint összegű visszatérítendő támogatási keretét a 2007. 
évben is a Múzeumi Szakmai Kollégium célkereténél tartja nyilván. 

268 33/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság az NKA Bizottságának 2006. évi beszámolóját – a szövegrészeket összekötő átvezető szakaszok elkészítésének 
igényével – elfogadta. 

269 34/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság az NKA Igazgatóságának 2006. évi beszámolóját – a tartalmi kiegészítésének igényével – egyhangúlag 
elfogadta. 
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270 35/2007. (IV. 23.) 
határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak 2006. évi szakmai beszámolóját elfogadja.  

271 36/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott huszonegy program esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium 
által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét. 

272 37/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Ismeretterjesztés és  
Környezetkultúra Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a 
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.  

273 38/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott tizenhat program esetében – 8 plusz egy igen szavazattal úgy döntött, hogy a kollégium a Bizottság számára újra 10 
millió forint összegben tegyen javaslatot, melyet a Bizottság május 21-i ülésén újratárgyal.  

274 39/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott hat program esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 8 plusz egy igen szavazattal úgy döntött, hogy a 
2207/0110-es pályázat esetében 3,4 millió Ft-os támogatást javasol, a többi pályázat esetében a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadja. 

275 40/2007. (IV. 23.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi  Szakmai Kollégium által 
eljuttatott tizennégy program esetében 7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét és annak összegét. 

276 42/2007. (V. 21.) határozat 

A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban – a 2007. évi I-IV. havi kulturális járulék bevételének alakulása 
okán – egyhangúlag az alábbiakról döntött: 
– az állandó szakmai kollégiumok pénzkerete – a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium kivételével – az év elején 
jóváhagyott éves keret 80%-ára módosul (lásd 1. sz. táblázat); 
– tartalékkeret nincs; 
– a kimutatott hiány megszüntetése érdekében minden 2007-ben meghiúsult, megszüntetett pályázat pénzkerete, minden 
visszafizetett pályázati maradvány összege központosításra kerül január 1-jéig visszamenően; 
– a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz rendelt visszatérítendő támogatás keretének visszafizetett támogatások összegének 
kezelése a Múzeumi Szakmai Kollégiumnál marad; 
– a miniszteri keret mértéke 2007-ben 1,640,2 millió forintra módosul (a csökkenés mértéke 16,3%); 
– a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium jelenlegi maradványa (32 millió forint) zárolásra kerül. 
Az NKA tv. 7/A és 9 §-a szerinti kereteknek (következő évekre vállalható keret, egyedi döntésre felhasználható keret, 
meghívásos és visszatérítendő támogatásokra vonatkozó keretek) az év elején jóváhagyott összegén a Bizottság nem 
változtat. 
A Bizottság felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a Minisztert és a Bizottság elnökét havonta tájékoztassa a kulturálisjárulék-
bevétel alakulásáról. 
A járulékbefizetés további jelentős csökkenése esetén a Bizottság rendkívüli ülést hív össze.  
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277 43/2007. (V. 21.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Szakmai kollégium által 
eljuttatott tizenegy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét és annak összegét.  

278 44/2007. (V. 21.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Képzőművészeti Szakmai Kollégium 
által eljuttatott három program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét és annak összegét. 

279 45/2007. (V. 21.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott tizenhat program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét és annak összegét. 

280 46/2007. (V. 21.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyóirat-auditálást az idei évben is megrendeli, forrását az NKA 
költségvetéséből biztosítja. 
Felkéri az NKAI-t, hogy a folyóirat-betétlap indokolt módosítását a Bizottság következő ülésére készítsék el. 
Egyetért abban, hogy a betétlap részeként a folyóirat-kiadók a pályázati évre vonatkozóan készítsenek üzleti tervet, valamint, 
hogy az elszámolható rezsiköltség 5%-os mértékének lehetőségét – változatlan módon – meg kívánja hagyni. 
Az auditálás részleteiről, a pályázati felhívás úgynevezett 80%-os szabályáról és a nevezési díj kérdéséről a Bizottság 
következő ülésén dönt.  

A kollégiumok 2007. évi pénzügyi kereteinek módosítása a bizottság 2007. május 21-i döntése alapján 
(millió forintban) 

 (1. sz. táblázat) 
1 2 3 4 5 6 7 
  
Kollégium 
megnevezése 

A kollégium 
2007. évi 
eredeti kerete 

Célkeret  
a 
2007. évi  
eredeti 
keretből 

Módosított 
éves keret 
célkerettel 
együtt 
 (80%) 

Bizottságtól 
külön keret
célfeladatra
II. 

2007. évi 
módosított 
összkeret 
az NKA-ból 

Külső 
forrásból 
kapott keret

Építőművészet    104,0   83,2   83,2   
Fotóművészet    131,0   104,8   104,8   
Iparművészet    248,0   198,4   198,4   
Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra 

   268,0   214,4 1,5 215,9 53,0 

Képzőművészet    330,0 10,0 264,0   264,0   
Könyvtár    310,0   248,0 19,5 267,5   
Közművelődés    410,0 10,0 328,0 2,0 330,0   
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Levéltár    300,0 120,0 240,0   240,0   
Mozgókép    370,0   296,0 30,0 326,0   
Múzeum*    350,0   280,0 160,5 440,5   
Műemlék és 
régészet** 

   390,0 10,0 358,0 -0,5 357,5   

Népművészet    220,0   176,0 50,0 226,0   
Szépirodalom    356,0 5,0 284,8 1,5 286,3 6,0 
Színház    280,0   224,0 12,0 236,0   
Tánc    200,0   160,0   160,0   
Zene***    320,0   256,0 125,0 381,0   
Összesen: 4 587,0 155,0 3 715,6 401,5 4 117,1 59,0 
* A Múzeumi Szakmai Kollégium rendelkezik továbbá 40 millió Ft visszatérítendő támogatási kerettel 
** A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium éves keretének felhasználására a korlátozó (80%) intézkedés nem 
vonatkozott. 
*** A Zenei Kollégium kiemelt támogatási kerete a Bartók-CD kiadása miatti 30 millió forint csökkentést is tartalmazza. 
 

281 47/2007. (VI. 25.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti Szakmai Kollégium 
által eljuttatott tizenöt program esetében 7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék 
tényét, jogcímét és annak összegét.  

282 48/2007. (VI. 25.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Szépirodalmi Szakmai Kollégium által 
eljuttatott öt program esetében – egy tartózkodás mellett – 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét 
            2608/0762 sz. pályázat:                            400 000 Ft támogatás 
            2608/0764 sz. pályázat:                          6 600 000 Ft támogatás 
A többi pályázat esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

283 49/2007. (IX. 10.) 
határozat 

A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakról döntött: Az NKA Igazgatóságának 
számításai alapján várható idei többletforrás összesen 847,6 M Ft, melyet a Bizottság az alábbiak szerint oszt fel:  

1. A MATESZ folyóirat-auditálására az NKA Igazgatóságának átadandó              4,8 M Ft;  
2. szakmai kollégiumok keretemelése (mellékelt táblázat szerinti osztásban)     622,0 M Ft;  
3. miniszteri keret emelése                                                                             220,8 M Ft.  

A Bizottság döntött továbbá arról, hogy a pénzmaradvány-visszafizetések, meghiúsult, megszüntetett pályázatokból 
felszabadult pénzeszközök centralizálására vonatkozó korábbi rendelkezését feloldja, az érintett kollégiumok számára az így 
kialakult keretet visszaadja. A kollégiumok a fenti rendelkezéssel biztosított összegek felett szabadon rendelkeznek. 
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284 50/2007. (IX. 10.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bizottság által meghatározott, az NKA által támogatott 68 folyóirat auditálását 
a MATESZ Audit Kht.-tól, összesen bruttó 4 729 200 Ft értékben (2007. október 15-i teljesítési dátummal) megrendeli, 
valamint jóváhagyja a kiesett C.E.T, Fotó Magazin, Szépirodalmi Figyelő, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és 
Ellenfény helyett a Metropolis, Csodaceruza, Élet és Tudomány, Parnasszus és Szín című lapok ellenőrzését. Az auditálás 
összegével az Igazgatóság költségvetése növekszik az NKA 2007. évi várható többletbevétele terhére. Az összeg másra nem 
használható fel. 

285 51/2007. (IX. 10.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA folyóirat-támogatási elveit a megtárgyalt előterjesztés alapján elfogadja: 
a 2008. évi folyóirat-támogatási pályázatoknál kötelezően használandó pályázati felhívási szöveget nem készít, de a kiírások 
alapelveit meghatározza. A részletekről további tárgyalások után írásban szavaz. 

286 52/2007. (IX. 10.) 
határozat 

A Bizottság egy tartózkodás és 9 igen szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA internetes portáljáról elérhetően létre kell 
hozni egy „kritikai” felületet. A program keretösszegét – a 2008. évben maximum 40 M Ft-ot – az NKA Igazgatósága részére 
az NKA 2008. évi költségvetéséből kívánja biztosítani; ugyanakkor felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy fenti témában nyílt 
közbeszerzési pályázatot hirdessen, s bonyolítson le. A megjelölt összeg tartalmazza a program teljes kialakítását (honlap-
design, hardver és szoftver feltételek), valamint az éves szinten felmerülő működtetési költségeket beleértve a szerkesztők 
díjazását és a kritikák elkészítéséhez kapcsolódó költségeket is, pl. utazás, szállás, honorárium, cikkek megjelentetése. A 
Bizottság a „lap” működéséről 2008. első félévét lezáróan tájékoztatást kér. 
Visszavonva: 65/2007. (XI. 19.) határozat! 

287 53/2007. (IX. 10.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2008. évi keretéből 50 millió forintot különít el az Európai 
Unió Kultúra keretprogramjának 2008. évre szóló pályázatainak önrészére. A fent említett összegről a Kiemelt Kulturális 
Események Ideiglenes Kollégiuma dönt, e kollégium 2008. évi keretét növeli.  
A kollégiumok 2007. évi pénzügyi kereteinek módosítása a bizottság 2007. szeptember 10-i döntése alapján (millió 
forintban) 

A 2007. évi kollégiumi keretek korrekciója
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kollégium 
megnevezése 

A 
kollégium 
2007. évi 
eredeti 
kerete 

Célkeret a 
2007. évi 
eredeti 

keretből

Módosított 
éves keret 
célkerettel 

együtt 
-80% 

Bizottságtól 
külön keret 
célfeladatra 

II. 

2007. évi 
módosított 
összkeret 

(NKA 
forrásból)

Külső 
forrásból 

kapott 
keret 

A növelés mértéke 

10% 10%+ 12% 12%+ 
Építőművészet 104   83,2  83,2  10 10 12 12 
Fotóművészet 131   104,8  104,8  13 12 15 15 
Iparművészet 248   198,4  198,4  25 23 30 30 
Ismeretterjesztés 268   214,4 1,5 215,9 53 54 130 70 100 
Képzőművészet 330 10 264  264  30 30 35 33 
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Könyvtár 310   248 19,5 267,5  30 30 35 33 
Közművelődés 410 10 328 2 330  40 38 45 43 
Levéltár 300 120 240  240  30 28 35 33 
Mozgókép 370   296 30 326  35 35 40 40 
Múzeum 350   280 160,5 440,5  35 60 40 60 
Műemlék és 
régészet 390 10 358 -0,5 357,5  15 15 20 20 

Népművészet 220   176 50 226  20 20 25 25 
Szépirodalom 356 5 284,8 1,5 286,3 6 70 120 90 90 
Színház 280   224 12 236  25 23 30 30 
Tánc 200   160  160  20 20 25 25 
Zene 320   256 125 381  30 28 35 33 
Összesen: 4 587,0 155 3 715,60 401,5 4 117,10 59 482 622 582 622 

 

288 55/2007. (X. 17.) határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérése alapján annak keretéhez 
az alábbi összegeket, az alábbi módon rendeli: 

 Közlekedési Múzeum: „A reneszánsz technikája – a technika reneszánsza” című, 2008. év őszén megnyíló kiállítás 
szakmai előkészítésére: 10 millió forint céltámogatásként,  

 Országos Széchényi Könyvtár, Budapesti Történeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria és 
Közlekedési Múzeum reneszánsz kiállításaihoz kapcsolódó program és kiadványra 20 millió forint 
céltámogatásként;  

 Munkácsy Mihály „A kis Jeanne” című kép megvásárlása céljára 3 millió forint címzett támogatás (a kollégium 2008. 
évi keretéhez rendelve).  

 

289 56/2007. (X. 29.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosítására az általa tárgyalt előterjesztés mellékletét képező szövegjavaslatot 
javasolja Miniszter úr számára aláírásra.  

290 57/2007. (X. 29.) határozat 

A Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, egyben felhatalmazza a 
Bizottság Elnökét, hogy a 2008. évi kommunikáció programjairól – utólagos tájékoztatás mellett – döntsön. A Bizottság a 
2008. évi kommunikációs tevékenységhez javasolt költségkeretet bruttó 120 millió Ft-ban határozza meg – az összeg az 
NKA 2008 évi költségvetését terheli –; egyúttal felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a szükséges közbeszerzési eljárást a 
fentiek alapján mielőbb bonyolítsa le.  

291 58/2007. (X. 29.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai számára készített 2007. évi szakmai beszámolói 
szempontrendszert. A dokumentum alapján a 2007. évről szóló beszámolót a kollégiumok 2007-ben regnáló, s 2008. január 
1-jével kinevezett vezetői az általuk vezetett kollégiumokkal egyetértésben 2008. első negyedévében kötelesek elkészíteni.  
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292 60/2007. (X. 29.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA 2008. évi ellenőrzési tervkoncepciójáról szóló előterjesztést.  
1/2007. (X. 29.) sz. határozat: A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a három, laptámogatással kapcsolatos koncepciót 
egyben kezeli: a Könyvtári Szakmai Kollégium keresztül meghívásos pályázati formában összesen 90 millió forint értékben. 
Fentiek alapján a kollégiumok 2008. évi folyóirat-keretei meghatározásakor a Bizottság a két érintett kollégium – 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, Szépirodalmi – által meghatározott 20-20 lap költségeit a Bizottság „beszámítja”.  

293 61/2007. (X. 29.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a három, laptámogatással kapcsolatos koncepciót egyben kezeli: a Könyvtári 
szakmai kollégium keresztül meghívásos pályázati formában összesen 90 millió Forint értékben. Fentiek alapján a 
kollégiumok 2008. évi folyóirat keretei meghatározásakor a Bizottság a két érintett kollégium – Ismeretterjesztés és 
környezetkultúra, Szépirodalmi – által meghatározott 20-20 lap költségeit a Bizottság „beszámítja”. 

294 62/2007. (X. 29.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma keretéhez – az NKA 2007. évi 
maradványkeretéből – 1 370 000 Ft-ot átcsoportosít annak érdekében, hogy az – meghívásos pályázat formájában – a Magyar 
Művelődéstörténeti Lexikon VII. és VIII. kötetének 100 határon túli könyvtár számára történő megvásárlását biztosítsa. 

295 63/2007. (X. 29.) határozat 

A Bizottság az NKA Múzeumi szakmai kollégiuma kérése alapján – 55/2007. (X. 17.) számú határozatát kiegészítendő – 
egyhangúlag az alábbiakról döntött:  

 Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében történő „A reneszánsz Magyarország” című 
vándorkiállítás és az ahhoz tartozó helyi bemutatók, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok előkészítése és 
megvalósítása érdekében kiírásra kerülő meghívásos pályázatra 30 millió forintos célkeretet biztosít;  

 55/2007. (X. 17.) számú határozta alapján kialakított 20 millió Ft-os célkeret a korábbiakban meghatározott fővárosi 
múzeumokon túl vidéki múzeumpedagógiai programok tervezésére, megvalósítására is felhasználható.  

296 64/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2007. évi november 19-ig fel nem használt kollégiumi szabad keretek egy 
részét átcsoportosítja azon kollégiumokhoz, melyek idei évben ezen összegek terhére döntés tudnak hozni. Az 
átcsoportosítással terhelt kollégiumok a meghatározott összegeket a 2008. évi keretek meghatározásakor visszakapják. Az 
átcsoportosítás céljait és összegeit a Bizottság az előterjesztés mellékletét képező táblázat alapján fogadta el (1. számú 
melléklet). Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra.  

297 65/2007. (XI. 19.) 
határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 52/2007. (IX. 10.) számú döntését visszavonja.  

298 66/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság az NKA pályázati rendszerének 2008. évi kiemelt programjairól, cél- és címzett támogatásairól, az általa tárgyalt 
előterjesztés értelmében egyhangúlag döntött, azt munkaanyagnak tekinti, melyről hivatalos – nyilvánosságra hozható – 
döntés az érintett szakmákkal történő további tárgyalások, annak véglegesítése után született döntést követően születik majd.  

299 67/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott négy program esetében 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta, azzal a feltétellel, hogy a 1703/0270, 1703/0271 és 1703/0272-es pályázat teljesítésének feltétele a 
pályázó előző pályázata szakmai beszámolójának teljes elfogadása.  

300 68/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság az NKA Mozgókép szakmai kollégiuma kérése alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégium éves szabad 
felhasználású keretéből 4 millió forintot átcsoportosít a kollégium egyedi keretébe annak érdekében, hogy a kuratórium a 
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Proton Cinema Kft. Delta című filmjének utómunka költségeit (3 millió Ft), valamint Gila János „A vándormozitól a hírös 
filmig – Bács-Kiskun megyei mozi történet (1899-1990)” című könyve nyomdaköltségeit támogatni tudja. Az NKA 
Igazgatósága a határozatot a Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra.  

301 69/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma kérése alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégium éves szabad 
felhasználású keretéből 2 835 000 forintot átcsoportosít a kollégium egyedi keretébe annak érdekében, hogy a korábban 
hozott egyedi pályázatokról hozott döntésük alapján túlköltött keretüket „visszapótolhassák” szabad felhasználási keretükből. 
Az NKA Igazgatósága a határozatot a miniszteri egyetértés után hozhatja nyilvánosságra.  

302 70/2007. (XI. 19.) 
határozat 

A Bizottság az NKA Hírlevele tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak szerint azt egyhangúlag 
elfogadta, azaz az NKA-ra vonatkozó végrehajtási rendeletet akként kell módosítani, hogy abból kikerüljön a Hírlevél 
alkalmazása. Az NKA Igazgatósága a határozatot az NKA törvényéről szóló végrehajtási rendelet Miniszter úr által történt 
aláírása után hozhatja nyilvánosságra.  

303 71/2007. (XII. 20.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események szakmai kollégium delegálási 
folyamatának lebonyolítására a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségét kéri fel, a folyamatba bevonni pedig a Magyar 
Fesztivál Szövetséget, a Magyar Színházi Társaságot, a Magyar Zenei Tanácsot, valamint a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetséget javasolja bevonni. 

304 1/2008. (I. 14.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a büntetés-végrehajtási intézetek 
könyvtárának állománygyarapítási programjára szánt 100 000 forintot befogadja, ahhoz további forrást biztosítva könyvtári 
szakmai kollégiumán keresztül meghívásos pályázatot hirdet. Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt 
jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra. 

305 2/2008. (I. 14.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy MASZRE összesen 59 M Ft-os támogatását az alábbi felosztás szerint fogadja 
be:  
alkotói támogatás Ismeretterjesztési kollégium összesen: 30 M Ft 
alkotói támogatás Szépirodalmi kollégium összesen 20 M Ft 
Könyves Extra, Könyvhét, Új Könyvpiac c. lapok meghívásos pályázata Ismeretterjesztési kollégium összesen 8 M Ft 
a lebonyolítás költségeire NKA Igazgatósága 1 M Ft  
Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra.  
 

306 4/2008. (I. 14.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, az NKA szakmai kollégiumainak 2008. évi kereteit az 2. számú melléklet szerint 
határozza meg. Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra. 

NKA kollégiumok cél- és címzett támogatása - 2008. (tervezet)
(2007. november 19.) 

          
Kollégium neve Címzett támogatás Összeg Céltámogatás Összeg 
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(Millió 
Ft)

(Millió 
Ft) 

Kiemelt Kulturális 
Események 

Pécs Kulturális Főváros 2010 200    
Turisztikai pályázatok 200    
Összművészeti fesztiválokra 200    
Nemzetközi együttműködés 50    
NKA elektronikus kritikai oldal  30    
Kultúrakutatás 2009 80    
Nyugat 100 éve 150    

Építőművészet Neoreneszánsz építészet kiállítás 20    

Fotóművészet Magyar Nemzeti Múzeum fotóalbum 
vándoroltatása 10    

Iparművészet     NKA által támogatott művek kiállítása 4

Képzőművészet 

    Életmű kiállítás 10
Arts&Business kortárs művészeti 
program (OKM javaslat) 100    

Köztéri szobor pályázat (OKM javaslat) 50    

Könyvtár 
Folyóirat-vásárlás 90    
Büntetés-végrehajtási intézetek 
állománygyarapítása 5    

Közművelődés     Cirkuszművészet 5

Múzeum 

Reneszánsz kiállítások 150    
Vándor kiállítások 30    
Egyéb nagy kiállítás 50    
Munkácsy kép megvásárlása 3    

Műemlék és régészet Örökségi elsősegély 10    
Népművészet Tengertánc program folytatása 30    
Szépirodalom     Kritikai kiadások 3
Zene Bartók Új Sorozat 45    
Összesen  1633 22
          
Bevételi előirányzat: 8 500       
Működési költség 900       
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Pályázatit alap: 7 600       
Miniszteri keret: 1 900       
Kuratóriumok 
számára: 5 900       
Céltámogatásokra: 1 633       
Közvetlenül 
felhasználható: 4 267       

 

307 5/2008. (I. 14.) határozat 
A Bizottság az NKA Bizottságának 2008. évi munkatervét egyhangú szavazás mellett – az Igazgatóság egy módosítási 
javaslatának átvezetése után – elfogadta. Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után 
hozhatja nyilvánosságra. (Tv. 2. §.) 

308 6/2008. (I. 14.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Kiemelt Kulturális Programok szakmai kollégiumának létszámát 8 
főben határozza meg. Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja nyilvánosságra. 
(Vhr. 9. §.) 

309 7/2008. (I. 14.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti szakmai kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta. 

310 8/2008. (I. 14.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári szakmai kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta. 

311 9/2008. (I. 14.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött: A Bizottság – az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – az NKA-
ra vonatkozó törvény 9. §-ának 1-3 bekezdését az alábbiakban konkretizálja: A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai 
kollégiumok  
- a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá  
- a meghívásos pályázatokra (ebbe nem tartoznak bele a Bizottság által a kollégiumokhoz rendelt Pécs 2010 felvezető 
programjaihoz kapcsolódó 2008 évi programok keretei), valamint  
- egyedi döntésekre  
a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál az év elején 
jóváhagyott kollégiumi keretet kell figyelembe venni a Bizottság által, az adott kollégium számára konkrét cél, vagy címzett 
feladatok végrehajtására/pályáztatására biztosított külön többlet-pénzkeret nélkül. A fenti mértékektől való eltérést a 
kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a Bizottság elnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a 
Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. 
 

312 10/2008. (I. 14.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégiuma lemondott vezetői 
tisztségére Koncz Gábort javasolja Miniszter úr által felkérni. 
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313 11/2008. (I. 14.) határozat 

A Bizottság szakmai kollégiumok felügyeletét a Bizottság összetételének és létszámának változása figyelembevételével 
egyhangú döntés alapján az alábbiak szerint módosítja 
Bagáriné Viszket Katalin Közművelődési szakmai kollégium 
  Népművészeti szakmai kollégium 
Bálint András Színházi szakmai kollégium 
Gács Anna Szépirodalmi szakmai kollégium 
Koncz Erika Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium 
  Múzeumi szakmai kollégium 
Meggyesi Tamás Építőművészeti szakmai kollégium 
  Műemlék és régészet szakmai kollégium 
Meixner András Fotóművészeti szakmai kollégium 
  Kiemelt kulturális események ideiglenes kollégium 
Nagy Bálint  Tánc szakmai kollégium 
  Zenei szakmai kollégium 
Radnóti Sándor Képzőművészeti szakmai kollégium 
  Iparművészeti szakmai kollégium 
Ramháb Mária Könyvtári szakmai kollégium 
  Levéltári szakmai kollégium 
Szakács László Mozgókép szakmai kollégium 
  Kiemelt kulturális programok szakmai kollégium 

 

314 12/2008. (II. 18.) határozat A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Programok szakmai kollégium vezetésére Dr. 
Gyimesi László kollégiumi tagot javasolja Miniszter úr által felkérni. 

315 13/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Galéria „4x reneszánsz” nagykiállítás támogatásáról 
való lemondásával felszabaduló 150 millió Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:     
- Múzeumi „nagy kiállítások” keret (eredetileg 95 M Ft) Múzeumi kollégium + 30 M Ft 

- „100 éves a Nyugat” program (eredetileg 50 M Ft) Kiemelt Kult. 
Programok +20 M Ft  

A fennmaradó 100 M Ft-ról (múzeumi célra 40 M Ft, Pécs 2010 Kulturális Főváros programjai 60 M Ft) a Bizottság később 
dönt. 
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316 14/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság két tartózkodás mellett úgy döntött, hogy – a Képzőművészeti szakmai kollégium Arts&Business program 100 
millió Ft-os kerete terhére 50 millió Ft, pécsi tartalékösszeg kerete terhére 20 millió Ft átcsoportosítással – a Kiemelt 
Kulturális Programok Kollégium ún. Kiemelt Kulturális Programok keretét 230 millió forintról 300 millió Ft-ra emeli, 
melyből a kollégium 200 millió Ft terhére meghívásos, 100 millió Ft terhére pedig nyílt pályázatot hirdet.  

317 15/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bizottság Elnöke által megállított három pályázat (Képzőművészeti kollégium 
– Új Művészet 1601/206-os és Balkon 1601/201-es pályázati azonosítójú folyóiratok, valamint a Táncművészeti kollégium 
Kor-T-Ars Táncművészeti Alapítvány 1517/1037-es pályázati azonosítójú – támogatási döntését megsemmisíti. Ez első két 
pályázat esetében a képzőművészeti kollégium új eljárás keretében dönthet a pályázatokról, aminek eredményeként a döntés 
értelmében a kollégium egyedi kerete mértékének változásához a Bizottság hozzájárul. 

318 16/2008. (II. 18.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2008. évi tartalék keret terhére címzett támogatásként az Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra szakmai kollégiumon keresztül, meghívásos pályázat formájában 3 millió Ft-tal támogatja a Sajtófesztivál 
2008. című programot. 

319 17/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai folyó év augusztus 31-ig – az óvatosság elvére 
figyelemmel – tekintettel kell, hogy legyenek a várható kulturális járulékbevételre, ezért a kollégiumok miniszter úr által 
elfogadott éves szabad keretük összegének legfeljebb 80%-ára vállalhatnak kötelezettséget. A Bizottság a fenti korlátozást 
őszi ülésén felülvizsgálja. E korlátozás nem érinti a Műemlék és régészet, a Kiemelt Kulturális Programok szakmai 
kollégiumokat, valamint a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiumot.  

320 19/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti szakmai kollégium által 
eljuttatott három program esetében egy összeférhetetlenség és egy tartózkodás mellett 8 plusz egy igen szavazattal a 
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét a 2401/0084-es és 2401/0090-es azonosítóval 
rendelkező pályázatokról esetében elfogadta. A 2401/0085-ös azonosítójú pályázat esetén a kollégiumtól a döntés mellé 
részletes indoklást kér, mely alapján e pályázatról márciusi ülésén dönt.  

321 20/2008. (II. 18.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Műemlék és régészet szakmai 
kollégium által eljuttatott három program esetében 10 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási 
szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

322 21/2008. (II. 18.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA elnöki keretét 12 millió Ft-ban javasolja Miniszter úr számára 
meghatározni. 

323 22/2008. (II. 18.) határozat 

A Bizottság három tartózkodás mellett az NKA Kiemelt Kulturális Programok szakmai kollégiumát illetően az alábbiakról 
döntött: - a kollégium 2008. évi pályáztatási kerete összesen 600 millió Ft - a kollégium címzett támogatásai, a meghatározott 
pályázati módok mellett az alábbiak:    
1. Tavaszi Fesztivál – Pécs, 2008. (Kulturális Főváros) meghívásos 20 M Ft 
2. Kiemelt Kulturális Programok keret nyílt 100 M Ft 
3. Kiemelt Kulturális Programok keret meghívásos 200 M Ft 
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4. Nemzetközi együttműködések keret nyílt 50 M Ft 
5. „Revizoronline” program egyedi 30 M Ft 
6. Kultúrakutatás 2009. meghívásos 80 M Ft 
7. „100 éves a Nyugat” programsorozat egyedi 70 M Ft 
8. Megemlékezés 1968-ról meghívásos 50 M Ft 
A kollégium támogatási arányai (nyílt pályázat, egyedi és meghívásos pályázati keretek aránya) a fenti összegek alapján 
kerülnek kialakításra (NKA törvény 9. § 1-3 bekezdés értelmében). A Bizottság az 1968-as évről szóló megemlékezés 
forrását a további tárgyalásokig zárolja!  
 

324 23/2008. (IV. 9.) határozat 

A Bizottság az NKA kollégiumainak 2007. évi szakmai beszámolóit az alábbiak szerint fogadja el:    
Építőművészet egyhangúlag elfogadva 
Fotóművészet egyhangúlag elfogadva 
Iparművészet újraírásra egyhangúlag visszaküldve 
Ismeretterjesztés és környezetkultúra pontosítási kérelem mellett egyhangúlag elfogadva 

Képzőművészet pontosítási kérelem mellett egy tartózkodással 
elfogadva 

Könyvtár egyhangúlag elfogadva 
Közművelődés egyhangúlag elfogadva 
Levéltár egyhangúlag elfogadva 
Mozgókép egyhangúlag elfogadva 
Múzeum egyhangúlag elfogadva 
Műemlék és régészet újraírásra egyhangúlag visszaküldve 
Népművészet pontosítási kérelem mellett egyhangúlag elfogadva 
Szépirodalom újraírásra egyhangúlag visszaküldve 
Színház pontosítási kérelem mellett egyhangúlag elfogadva 
Táncművészet egyhangúlag elfogadva 
Zene egyhangúlag elfogadva 
Kiemelt Kulturális Események (ideiglenes koll.) egyhangúlag elfogadva 
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325 24/2008. (IV. 9.) határozat A Bizottság az Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2007. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

326 25/2008. (IV. 9.) határozat A Bizottság az Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2007. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta; az apróbb javítások 
egyeztetésére a Bizottság elnökét hatalmazza fel 

327 26/2008. (IV. 9.) határozat A Bizottság az NKA Bizottsági szakértői csoportjának 2007. évi munkájáról szóló beszámolóját és 2008. év munkatervét 
egyhangúlag elfogadta. 

328 27/2008. (IV. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai kollégium számára a 2008. évre 80 millió forintos 
visszatérítendő támogatási keretet határoz meg. 

329 28/2008. (IV. 9.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti szakmai kollégium által 
eljuttatott tizennyolc program esetében 10 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és 
annak összegét elfogadta. 

330 29/2008. (IV. 9.) határozat 
A Bizottság a korábban az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti kollégiumtól hozzá 
döntésre eljutatott 2401/0085-ös pályázati azonosítóval rendelkező pályázatot az érintett kollégium támogatásának szakmai 
indoklása ismeretében 20 millió forinttal támogatja. 

331 30/2008. (IV. 9.) határozat 
A Bizottság egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA Képzőművészeti kollégiumának Arts&Business címzett 
támogatási keretéből 20 millió Ft-ot csoportosít át szintén címzett támogatásként a Mozgókép szakmai kollégium keretéhez 
annak érdekében, hogy az, a reneszánsz évhez kapcsolódóan forgatókönyv-írói pályázatot hirdessen meg. 

332 31/2008. (IV. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 22/2008. (II.18.) számú döntésében meghatározott „Megemlékezés 1968-ról” 
című, a Kiemelt Kulturális Programok kollégium keretéhez rendelt címzett támogatási összeg „zárolását” feloldja, s a 
pályázati formát egyedire módosítja. 

333 33/2008. (IV. 28.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy szépirodalmi szakmai kollégium 2007. évi (javított) szakmai beszámolóját 
egyhangúlag elfogadja. A további hiányzó beszámolókról a Bizottság írásban szavaz majd. 

334 35/2008. (IV. 28.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált fotóművészeti szakmai kollégium által 
eljuttatott tíz program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta.  

335 36/2008. (IV. 28.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált könyvtári szakmai kollégium által 
eljuttatott tizennyolc program esetében egy összeférhetetlenség mellett, 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

336 37/2008. (IV. 28.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált műemléki és régészeti szakmai 
kollégium által eljuttatott egy program esetében egy összeférhetetlenség mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által 
javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.  

337 38/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság két összeférhetetlenség mellett hét plusz egy szavazattal úgy döntött, hogy a Pécs Kulturális Főváros 2010-es 
program támogatására a szakmai kollégiumok 2008. évi kereténél címzett támogatásként számon tartott összegek fel nem 
használt részét az alábbi maradványösszegekkel az elkülönített pécsi kerethez csoportosítja:                
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Fotó nincs pályázó 1 M Ft 
Ismeretterjesztés nem ír ki pályázatot 9 M Ft 
Képzőművészet pályázati maradvány 2,2 M Ft 
Közművelődés pályázati maradvány 2 M Ft 
Népművészet nem ír ki pályázat 3 M Ft 
Zenei pályázati maradvány 42,5 M Ft 
Összesen   59,7 M Ft 
A fentiek összegéről a Bizottság később dönt. 

338 40/2008. (V. 26.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi és Színházi Szakmai Kollégium 2007 évi (javított) szakmai 
beszámolóját egyhangúlag elfogadja. 

339 41/2008. (V. 26.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zenei kollégium kérésének megfelelően annak szabad keretéből 10 millió 
forintot csoportosít át úgynevezett egyedi keretéhez. 

340 42/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészeti Szakmai Kollégium kérésének megfelelően annak szabad 
keretéből – a meghiúsult, illetve megszüntetett pályázatokból visszafizetett – 1,5 millió forintot átcsoportosítja úgynevezett 
egyedi keretéhez. 

341 43/2008. (V. 26.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégium létszámát hatról nyolc főre kívánja emelni, s 
ehhez miniszter úr hozzájárulását kéri. 

342 44/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti Szakmai Kollégium 
által eljuttatott tizenegy program esetében egy összeférhetetlenség mellett, 9 plusz egy igen szavazattal a kollégium által 
javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

343 45/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Képzőművészeti Szakmai Kollégium 
által eljuttatott nyolc program esetében egy összeférhetetlenség mellett, 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.  

344 46/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott öt program esetében egy összeférhetetlenség és két ellenszavazat mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium 
által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

345 47/2008. (V. 26.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta.   

346 49/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 17/2008.(II.18.) számú döntésében meghatározott kollégiumi pénzfelhasználási 
szabályt feloldja, a kollégiumok tehát teljes éves keretük terhére kötelezettséget vállalhatnak. 

347 50/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium feladatait folytatva, annak 
jogutódjának a Kiemelt Kulturális Programok szakmai kollégiumát tekinti. Fentiek alapján az ideiglenes kollégium 2007. évi 
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pénzmaradványát a szakmai kollégium keretéhez csoportosítja át. A Bizottság felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy az 
Oktatási és Kulturális, valamint Önkormányzati Minisztériummal a közös pénz felhasználására tárgyalásokat folytasson. 

348 51/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság – két tartózkodás mellett - úgy döntött, hogy a pécsi tartalékkeret terhére Miniszter úr számára az alábbiak 
szerint kiegészítő forrásokat javasol biztosítani szakmai kollégiumai számára: 
Program Kollégium Támogatási forma Összeg 
Arts&Business (magántőke bevonásával) Képzőművészet címzett 10 M Ft 
Kollégiumi keretnövelés Képzőművészet szabad 10 M Ft 
Határon-túli könyvtárak állománya (OSZK) Könyvtár címzett 5 M Ft 
Kollégiumi keretnövelés Könyvtár szabad 15 M Ft 
Modern reneszánsz kiállítás (BTM, MNG, OSZK) Múzeum címzett 30 M Ft 
150 éves Erdélyi Múzeum Egyesület (OSZK) Szépirodalom címzett 10 M Ft 
Pécs 2008. (II. félévi döntések) Kiemelt Programok címzett 50 M Ft 
Budapesti Őszi Fesztivál - vidéken Kiemelt Programok címzett 15 M Ft 
MATESZ – auditálás NKAI szerződéssel 10 M Ft 
Összesen:     155 M Ft 
A pécsi tartalékkeret fennmaradó részéről a Bizottság később dönt. 
 

349 52/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, a Könyvtári kollégium keretéhez Könyvtárak a Társadalomért (Babaolvasó) program 
támogatására biztosított – 1/2008 (I. 12.) számú határozatában – 5 M Ft-os összeg „címzett pályázat” megkötését feloldja, az 
összeget a kollégium szabad keretéhez helyezi át. 

350 53/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Matesz Audit Kht.-től egy átfogó vizsgálatot rendel meg, amely keretében az, 
az NKA által támogatott és kiválasztott 70 folyóirat egyéves működését auditálja. Felkéri ugyanakkor az NKA Igazgatóságát, 
hogy a szükséges szerződést a partnerrel kösse meg. 

351 54/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Programok 200 millió forintos meghívásos pályáztatással 
lebonyolított kiemelt kulturális programok keretének maradványát – 66 millió forintot – a kollégium hasonló célú, de nyílt 
pályáztatás keretében érkező pályázatok támogatására helyezi át. A Bizottság arról is döntött, hogy a Kultúrakutatás 2009. 
című program keretéből a témában kiírt meghívásos pályázat döntése után fennmaradó 73 millió forintot ugyanezen program 
nyílt pályáztatási lehetőségére felszabadítja. 

352 57/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy Bizottság a Mozgókép kollégium számára engedélyezze, hogy a 30/2008 (IV.9.) 
határozatában a kollégium számára a reneszánsz évhez kapcsolódó forgatókönyvírói pályázat meghirdetésére biztosított 20 
millió Ft-os keretből a döntés után fennmaradó 8 millió Ft-ból a forgatókönyvekből készülő filmek fejlesztésére, gyártási 
előkészítésére újabb meghívásos pályázatot írhasson ki a Reneszánsz c. televíziós filmsorozat gyártói számára. 
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353 58/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Műemlék és régészet szakmai kollégium 2007 évi  szakmai beszámolóját 
elfogadja.  

354 59/2008. (VI. 18.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA–MASZRE támogatások döntésének előkészítésére ad hoc testületet hoz 
létre.  
A testület tagjai az alábbiak:  
- Koncz Erika – NKA Bizottság tagja – ad hoc testület levezető elnöke  
- Gács Anna – NKA Bizottság tagja  
- Balázs Géza – NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra kollégium vezetője  
- Füzi László – NKA Szépirodalmi kollégium vezetője  
Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz:  
- MASZRE kijelölt képviselője  
- Benedek Mariann – NKA bizottsági szakértő  
- Perlik Pál – NKA Igazgatóságának igazgatója  
- NKA Igazgatósága által kijelölt személy  
A fenti testület a két döntést szakmailag megvizsgálja, majd megerősítő vagy korrekciós javaslatát megfogalmazza, amelyet a 
két érintett kollégiumhoz eljuttat. 

355 62/2008. (VII. 29.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Szépirodalmi Szakmai Kollégium által 
eljuttatott két program esetében egy összeférhetetlenség mellett, 5 plusz egy elnöki igen szavazattal a kollégium által javasolt 
támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

356 63/2008. (VII. 29.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta. 

357 65/2008. (VIII. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy – módosítva az 51/2008. (VI. 18.) számú határozatát – a múzeumi 
szakmai kollégium „Modern reneszánsz” 30 millió forintos címzett kerete kedvezményezettjeinek meghatározását a 
kollégiumra bízza. 

358 66/2008. (VIII. 12.) 
határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy – módosítva az 59/2008. (VI. 18.) számú határozatát – a Kiemelt 
Kulturális Programok kollégium 2009. évi kereténél, a nyertes kulturális programok önrészének támogatására biztosított 50 
millió forintos forrást az EU Kultúra Programja és a Norvég Alap mellett, a Délkelet-Európai Transznacionális 
Együttműködési Program (South-East Europe programme – SEE) 4.3. prioritása (A kulturális értékek fejlődése érdekében 
történő felhasználások ösztönzése) magyar „nyertesei” önrészének támogatására is fordíthassa. 

359 67/2008. (IX. 9.) határozat 

A Bizottság egyhangú szavazással az NKA 2009. évi folyóirat-támogatási pályázatok esetében a következő elveket határozta 
meg: 
A támogatást kérő pályázónak a következőket kell figyelembe venni (a kritériumokról és a folyóiratok „kollégiumi 
hovatartozásáról” az Igazgatóság köteles – a kollégiumok által összeállított lista alapján – az NKA portálján keresztül a 
pályázókat értesíteni):  



72 
 

 egy pályázó a lap 2009-es megjelentetésére CSAK egy kollégiumtól kérhet támogatást (kivételt a külső forrásból 
származó támogatási összeg esetében kiírt meghívásos pályázatok, pl. MASZRE, KVVM, stb.);  

 a folyóirat-betétlap minden sorát kötelezően ki kell tölteni, a kitöltetlen sorok okán a pályázat érvénytelen;  
 a jelentős költségnövekedést – több mint 10 százalék – és a 40 százalék feletti remittenda arányát a pályázónak 

írásban kell indokolnia;  
 a pályázati dokumentum mellékleteként, a 40 százalékot meghaladó remittenda „sorsáról” a pályázónak nyilatkozni 

kell (visszagyűjtés, újraértékesítés, ingyenes szétosztás stb.).  
A kollégiumoknak a pályázatok kiírásakor és döntéskor a következőket kell figyelembe venni:  

 a folyóirat-támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének a száma az elmúlt két évben és 
tárgyévben elérte/eléri az évi négy alkalmat;  

 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;  

 az NKA-támogatás nem haladhatja meg – az eladott, vagy az ingyenes lapoknál – a nyomtatott példányszámonkénti 
1700 Ft-ot;  

 a csak intézmények által „használt” folyóiratok támogatásánál a hagyományos, nyomatott megjelenéssel szemben 
előnyt élveznek az internetes megjelenési formák;  

 az NKA által auditáltatott lapok esetében, az audit eredményének figyelembe vétele elvárt;  
 a korábban meghatározott 80 százalékos (lapok a közvetlen előállítási költségek 80%-ára pályázhatnak) és 70 

százalékos (a kért összeg 70%-át meg kell ítélni a támogatásban részesülő pályázónak) értékhatároktól a 
kollégiumok tetszés szerint eltérhetnek.  

A folyóirat-döntések összehangolása miatt az NKA Igazgatósága a következőkről köteles gondoskodni:  
 a folyóirat-döntések előtt az Igazgatóság munkatársa tájékoztassa a kollégiumokat a fent megjelölt alapján a 

pályázatok szabályosságáról (pl. hány kollégiumhoz adott be pályázatot a folyóirat, érvénytelen cellák a betétlapban 
stb.);  

 az Informatikai osztály hozzon létre új azonosító kódot a periodikák, évkönyvek azonosítására.  
 

360 71/2008. (IX. 9.) határozat 
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum fotóalbum vándoroltatására a fotóművészeti 
kollégiumhoz helyezett 11 millió Ft összegű címzett támogatást visszavonja, azt az Igazgatósággal tartalékba helyezteti. A 
Bizottság az összeg felhasználásáról későbbi időpontban dönt. 

361 72/2008. (IX. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fotóművészeti kollégium kérése alapján, annak 2008. évi meghívásos keretét 
15 millió Ft-ban határozza meg. 

362 73/2008. (IX. 9.) határozat 
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári szakmai kollégium által 
eljuttatott három program esetében 9 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta.  
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363 74/2008. (IX. 9.) határozat A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy Miniszter úrnak az NKA szakmai kollégiumok vezető személyeinek 
kinevezésére, vezetői illetve tagsági megbízások hosszabbítására az általa tárgyalt előterjesztés alapján javaslatot kíván tenni.  

364 76/2008. (X. 20.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, az Erdélyi Múzeum Egyesület 150 éves érvfordulójának megünneplésére az 51/2008. 
(VI. 16.) számú határozatában biztosított 10 millió Ft címzett támogatást a Szépirodalmi Szakmai Kollégium keretétől a 
Könyvtári Szakmai Kollégium keretéhez csoportosítja át.  

365 77/2008. (X. 20.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az úgynevezett remittenda-program támogatására az Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra Szakmai kollégiumhoz helyezett 2 millió Ft összegű címzett támogatást a Bizottság visszavonja, azt az 
Igazgatósággal tartalékba helyezteti. A Bizottság az összeg felhasználásáról későbbi időpontban dönt. 

366 80/2008. (X. 20.) határozat 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy Miniszter úrnak az NKA szakmai kollégiumok vezető személyeinek 
kinevezésére, vezetői, illetve tagsági megbízások hosszabbítására az általa tárgyalt előterjesztés alapján javaslatot kíván 
tenni.  

367 81/2008. (X. 20.) határozat 
A Bizottság a hozzá összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott öt program esetében, egy tartózkodás mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási 
szándék tényét és annak összegét elfogadta. 

368 82/2008. (XI. 17.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a korábbi, 2008. június 18-án hozott 55/2008 (VI.18.) számú határozatától 
eltérően – a 2009. évi kulturális járulék bevételi előirányzat összege 8,2 milliárd forint. 

369 83/2008. (XI. 17.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – amennyiben a 2009. évi költségvetési tervben az NKA bevétele 8,2 milliárd 
forintra csökken – a 2009. évi tartalék keret nagyságát 300 millió forintban határozza meg. Az összeg felhasználásának 
lehetőségét a 2008. évi végleges bevételi nagyság ismeretében vizsgálja meg. 
 

370 84/2008. (XI. 17.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA tervezett kulturális járulékbevételét 8 200 millió Ft-ban határozza meg,s 
az alábbiak szerint osztja fel: 
 - NKA működtetésre 853 millió Ft 
 - NKA 2009. évi PR tevékenységére 94 millió Ft 
 - Pályázati alap keret 7 253 millió Ft 
 - tartalék (a kult. járulékbevétel bizonytalansága miatt) 300 millió Ft 
 - támogatásra felhasználható összeg 6 953 millió Ft 
 - ebből miniszteri keret (25%) 1 738 millió Ft 
 (Az NKA Ügyrendje értelmében 2009. 08. 31-ig felhasználható:  1 390 millió Ft) 
 - kollégiumi keret (75%) 5 212 millió Ft 
 - szakmai kollégiumok címzett kerete (amiből tartalék 92 millió Ft)1 212 millió Ft 
 - szakmai kollégiumok szabad kerete 4 003 millió Ft 
A címzett keret az egyes kuratóriumok pályáztatási lehetőségeit egészíti ki. 
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371 85/2008. (XI. 17.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA pályáztatási folyamatainak zavartalan lebonyolítása érdekében a 
szakmai kollégiumok a 2009. év első félévében a 2008. évi eredeti pénzkeretének 70 %-áig vállalhatnak kötelezettséget. A 
2009. évi „végleges” pénzkereteket – a Bizottság a 2008. évi tényleges kulturális járulékbevétel-, és egyéb információk 
figyelembe vételével – várhatóan 2009. januári ülésén fogja megállapítani.  
Ugyanakkor a Kiemelt Kulturális Programok kollégiumának szabad és azonnal felhasználható, 2009. évi pályáztatási 
összegét a Bizottság 200 millió forintban határozza meg. A kollégiumi kereteket a melléklet 3. oszlopa tartalmazz.  
Az NKA 2009. évi kollégiumi keretei (millió Ft-ban) 

372 89/2008. (XI. 17.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy szakmai kollégiumok 2008. évi szakmai beszámolójának szempontrendszeréről 
később, írásban szavaz.  

373 92/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – 86/2008. (XI. 17.) számú határozatát megváltoztatva – a Revizor program 
címzett támogatását a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumhoz helyezi át. 

374 93/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által 
eljuttatott egy program esetében 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak 
összegét elfogadta. 

375 94/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által 
eljuttatott három program esetében a 1701/0094-es számú pályázatról a döntést 6 plusz egy igen szavazattal halasztottá 
nyilvánította, míg a másik két program esetében a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét 
elfogadta. 

376 95/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Iparművészeti Szakmai Kollégium kérésének megfelelően annak 2008. évi 
szabad felhasználású keretéből 257 000 forintot 2008. évi egyedi keretéhez csoportosít át.  

377 96/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Bizottság elnökét és az NKA Igazgatóságának igazgatóját felhatalmazza egy 
ideiglenes kollégium létrehozásához szükséges előzetes tárgyalások lebonyolítására.  

378 97/2008. (XII. 15.) 
határozat 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy – amennyiben lehetséges – a Pécs Kulturális Főváros program 2009. év 
eseményeit a 2008. évi forrásból kívánja támogatni.  


