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Jogszabályi háttér 

 

 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 6.§ h) pontja alapján a Bizottság elvi, irányító és 
koordináló jogkörében eljárva fogadja el az Alap beszámolóját és költségvetését.  

 A Bizottság elnöke a Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendjének 3.1.2. pontja szerint a 
végzett munkáról a miniszternek évente legalább egy alkalommal beszámol. A miniszter 
ezen felül a Bizottság elnökét bármikor beszámoltathatja. A Bizottság, a szakmai 
kollégiumok és az Igazgatóság által összeállított éves szöveges beszámoló miniszter által 
történő elfogadása (aláírása) e beszámolási kötelezettségnek is megfelel.  

 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 15.§ (2) bekezdésének i) pontja alapján a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága feladata az Alap beszámolójának és költségvetésének 
közzététele. 

Bevezetés 

 
A tavalyi esztendőben a gazdasági világválság tovább mélyítette a mai magyar kultúra jeles 
képviselőinek nehéz helyzetét. A 2011-es év első félévében a Nemzeti Kulturális Alaptól is 
több ízben zároltak jelentős összegeket, ám az elnökváltást követő időszakban aktív 
jogalkotási folyamat zajlott, amelynek köszönhetően az NKA költségvetése stabilizálódott, 
sőt a 2012-es évtől kezdődően jelentős forrástöbblettel gazdálkodhatnak a kollégiumok. 
Célunk, hogy a Nemzeti Kulturális Alapot továbbra is egy erős és meghatározó 
intézményként fenntartsuk, és formáljuk a mindenkor változó gazdasági-társadalmi-kulturális 
változásoknak megfelelően. 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2011. évi működéséről szóló beszámoló két részre 
tagolódik, tekintettel a 2011. október 15-i elnökváltásra.  

 A 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig tartó időszakról szóló beszámolóként az 
NKA Bizottsága elnöki jogkörének átadás-átvételi jegyzőkönyvét teljes terjedelmében 
közöljük. Az eredeti dokumentumot, valamint a hozzá kapcsolódó mellékleteket az 
elnöki titkárságon lehet megtekinteni. 

 A 2011. évi bizottsági munkáról szóló tájékoztató második részében a 2011. október 
16. és 2011. december 31. közötti időszak fontosabb eseményeit, és azok az Alap 
működésére gyakorolt hatásait ismertetjük. 
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Tájékoztató a Bizottság 2011. évi működéséről 

 

A./  Beszámoló a 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig tartó időszakról 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága elnöki jogkörének átadás-átvételi jegyzőkönyve 

NKA Igazgatósága Székháza elnöki szoba 
2011. október 13. 

 
Jelen vannak:  Jankovics Marcell az NKA Bizottsága elnöke 

L. Simon László az NKA Bizottsága 2011. október 16-ától kinevezett 
elnöke 
Krucsainé Herter Anikó az NKA Igazgatósága mb. igazgatója 

Bevezetés 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2010. augusztus 1-jétől 2011. 
október 15-ig Jankovics Marcell töltötte be. Tekintettel arra, hogy a Bizottság 15/2011. (III. 
16.) számú határozata alapján elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2010. évi 
beszámolóját, amelyet Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr jóváhagyott, ezért 
jelen átadás-átvételi jegyzőkönyv a 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig tartó időszak 
eseményeit, illetve az aktuális feladatokat tartalmazza. A Nemzeti Kulturális Alap 2010. évi 
beszámolójának eredeti példánya megtalálható az elnöki titkárságon, és elektronikus 
formában a www.nka.hu portálon. 
 
A Bizottság személyi összetétele 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig 
 
 A Bizottság elnöke: Jankovics Marcell 
 A Bizottság tagjai: 

o Benyhe István, a Bolyai Műhely Alapítvány igazgatója 
o Dubrovay László, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára 
o Fitz Péter, a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár igazgatója 
o Hegedűs D. Géza, a Vígszínház színművésze 2011. szeptember 30-ig 
o Kiss János, a Győri Balett igazgatója 
o Kozma Károly, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének főtitkára 
o Meggyesi Tamás, okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági 

szakmérnök, professzor emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára 
o Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei 

Könyvtár igazgatója 
o Rózsa Edit, az EUROCOM Kommunikációs Kft. ügyvezetője 
o Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének 

elnöke 
o Sunyovszky Szilvia, színművész, kultúrtanácsos 2011. október 1-jétől 

 A Bizottság titkára: Vizkeleti Andrea 
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1. Az Alappal kapcsolatos jogalkotás aktuális ügyei, szándékok 

 
Tájékoztató a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 
évi XXIII. törvény végrehajtásának módosítása érdekében tett lépésekről: 
1.  2010. szeptemberében a Bizottság támogató döntését követően 2010. szeptember 22-én 

Jankovics Marcell elnök úr Perlik Pál igazgató úrral közösen levélben fordult  Dr. Réthelyi 
Miklós miniszter úrhoz a végrehajtási rendelet módosítását kérve. 

2. Az Országgyűlés 2010. december 20-i ülésnapján elfogadta a Nemzeti Kulturális Alapról 
szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítását.  Tekintettel arra, hogy ez egy ponton érintette 
a szeptemberben benyújtott vhr. módosítási javaslatot, így a szükséges pontosítást 
elvégezve 2011. január 19-én Jankovics Marcell elnök úr és Perlik Pál igazgató úr 
ismételten megküldte az immár korrigált javaslatot miniszter úr számára. 

3. A NEFMI 2011. július 28-án kelt levelében küldte meg részünkre a tárca észrevételeit. Erre 
tett további észrevételeinket 2011. szeptember 30-án jutattuk el miniszter úr és Szőcs Géza 
államtitkár úr részére.  

4.  Ezt követően az egyeztetések tovább folytatódtak, legutóbb 2011. szeptember 28-án Hári 
Miklós az Igazgatási osztály vezetője tájékoztatta Pribelszki Szilviát a NEFMI jogi 
referensét az Igazgatóság legutolsó álláspontjáról. 

A végrehajtási rendelet módosítása érdekében folytatott levelezés másolatban mellékletként 
csatolva. 
A Nemzeti Kulturális Alap működésében a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet három 
előírása igen jelentős problémákat okoz. A rendelet módosításának érdekében Jankovics 
Marcell elnök úr megbeszélést kezdeményezett Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági 
miniszter úrral, Dr. Naszvadi György államháztartásért felelős államtitkár úrral, Banai Péter 
Benő költségvetésért felelős helyettes államtitkár úrral, és levélben tájékoztatta Dr. Réthelyi 
Miklós nemzeti erőforrás miniszter urat is. A jogszabály előírásai által felmerülő problémák 
az alábbiak: 
 a 121. § (4) bekezdése szerint, ha a program tervezett összköltségéhez viszonyítva a 

tényleges összköltség kevesebb, a támogatás összegét – utólag! – arányosan 
csökkenteni kell. Kivételt ez alól csak a 1,5 millió Ft támogatást nyert pályázatok 
kaphatnak. Ez az előírás – amellett, hogy jelentős többletadminisztrációt jelent – 
ellentétes az NKA létesítéséről szóló törvényben foglaltakkal, amely szerint az 
Alapból pótlólagos forrást biztosítunk a program megvalósításához. Annak 
csökkentése a tervezett és tényleges összköltség arányában nem lehetséges, mert az 
általunk nyújtott pótlólagos forrás „beépült” a produktum összköltségébe. Ennek 
végrehajtása a kulturális élet területén tevékenykedő intézmények, szervezetek, 
magánszemélyek jelentős részének teljes ellehetetlenüléséhez vezet. 

 a 130. § (2) bek. a pályáztatással kapcsolatos valamennyi levelezést hivatalos 
küldeményként, azaz tértivevénnyel történő, postázással írja elő. Ez az előírás évi 5 
millió forintos működési kiadás-növekedést eredményezett. (A postaköltség – nem 
beszélve a többletadminisztrációról – több mint duplájára nőtt!) A kulturális területen 
való pályáztatás során a pályáztató és a pályázó közötti kommunikáció alapvetően 
postai forgalomban történik. Ennek azonban valamennyi elemére, illetőleg esetére 
kiterjeszteni a „hivatalos iratkénti” formát, pazarló és így nem gazdaságos gyakorlat. 

 a 135. § részletesen szabályozza a döntés meghozatalának dokumentálását. A 
Kormányrendeletben leírt szabály – figyelemmel a több, mint 10 ezer pályázatra, az 
idén ennek közel másfélszeresére számítunk – a jelenlegi feltételekkel nem oldható 
meg. A pályázatok elbírálásáról készülő emlékeztetőben a pályázatok elbírálásában 
résztvevő személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett főbb 
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hozzászólások, a pályázat támogathatóságára vonatkozó javaslatok és azok indokai 
rögzítése, évi 10-12 ezer pályázat esetén végrehajthatatlan feladat függetlenül attól, 
hány kollégium van. 

A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet módosítása érdekében folytatott levelezés másolata 
mellékletként csatolva. 
 

2. Beszámoló a Bizottság elnökének 2011. év október 15-ig végzett munkájáról 

 
A Bizottság elnöke 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig 7 rendes és 1 rendkívüli 
ülésre hívta össze a tíztagú Bizottságot. A bizottsági tagoknak és az ülésre meghívottaknak a 
napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ülést 
megelőző 7 nappal eljuttatta. Az ülések mindegyikét személyesen vezette, ahhoz az írásbeli 
előterjesztések elkészültéről és a meghívottak számára történő megküldéséről mindenkor 
időben gondoskodott, az ülésről készült emlékeztetőt ellenjegyezte, a határozatok jegyzékét 
az Igazgatóság részére az előírásoknak megfelelően átadta, valamint a kollégiumok pályázati 
felhívásait és döntéseit elfogadta. A bizottsági ülések állandó meghívottjai voltak a miniszter 
képviseletében Dr. Révész Mária főtanácsos, a Kulturális Államtitkárság képviseletében 
Elekes Botond kabinetfőnök, valamint az NKA Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója 
és az előterjesztés jellegéhez kapcsolódó NKA Igazgatósága vezető munkatársa. 
 
Tisztújítás – 2011. január 14. 
A Nemzeti Kulturális Alap 2011. január 14-én 10 órai kezdettel tartotta tisztújítási 
rendezvényét az NKA Igazgatósága Székházának Aulájában. Az eseményen a megbízási 
okiratokat és a köszönő leveleket Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
minisztere és Jankovics Marcell, az NKA Bizottsága elnöke adta át a jelenlévőknek. A 
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában és Szakmai Kollégiumaiban minden évben – a 
hatályos jogi szabályozás következtében – több tag mandátuma is lejárt. 2011. január 1-jén az 
NKA Bizottságában 5 új kinevezett tag, valamint az állandó Szakmai Kollégiumokban és a 
Márai Ideiglenes Kollégiumokban 6 új kinevezett vezető és 25 új kollégiumi tag kezdte meg 
munkáját. Mint minden évben, így most is ünnepélyes keretek között köszöntük meg a távozó 
tisztségviselők munkáját, illetve a januártól kinevezetteket üdvözöltük az Alap kurátorainak 
soraiban. 
 
Sajtótájékoztató – 2011. január 25. 
Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának Elnöke 2011. január 25-én, az 
NKA Igazgatósága Székházának épületében sajtótájékoztatót tartott az elmúlt félév 
eseményeiről. Az elnöksége alatt eltelt időszak egyik legfontosabb előrelépésének tartja, hogy 
elkészültek és elfogadásra kerültek a Bizottság és a Szakmai Kollégium középtávú stratégiái, 
amelyek az NKA portálján olvashatók. Kiemelt jelentőségűnek tartotta még, hogy az NKA 
törvényének 2010. december 24-i módosítása lehetővé teszi az év közben átvett pénzeszközök 
rugalmasabb felhasználását, az átvétel kapcsán az átadó egyes méltányolható igényeinek 
figyelembevételével, valamint az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt 
igénybe vehető az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként. A Magyar Szak- és 
Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti Kulturális Alap 
közötti együttműködés eredményeként az Egyesület a 2011. évben 30-30 millió Ft támogatást 
ad át az NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai 
Kollégiumok szépirodalmi művek, tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzőinek 
alkotói támogatásként nyílt pályázat kiírására. 
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Tájékoztatta a sajtó képviselőit a Nemzeti Kulturális Alap 2011. január 14-én, 10 órai 
kezdettel tartotta tisztújítási rendezvényéről. Ezután ismertette az NKA Szakmai 
Kollégiumainak a Bizottság által elfogadott 2011. évi pénzügyi kereteit, a kollégiumok 
stratégiájához kapcsolódó többletigényeket, valamint a címzett támogatási összegeket. 
Végezetül átadta a szót Császtvay Tündének, a Márai Tényirodalmi Ideiglenes és Dr. 
Szörényi Lászlónak, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumok meghívott vezetőinek. 
A kollégiumok vezetői elmondták, hogy 2011. január 20-án tartották alakuló ülésüket, és az 
első pályázati felhívás megjelenése hamarosan várható. A Márai-program I. részprogramja a 
hazai és a határon túli könyvtárak könyvállományának gyarapítása, melynek célkitűzése a 
programban résztvevő könyvtárak könyvállományának gyarapításával a nemzeti kultúra 
szempontjából jelentős művekhez való hozzáférési lehetőségek javítása, bővítése. A NEFMI 
Közgyűjteményi Főosztálya, az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának és az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által egyeztetett 
javaslat alapján a kedvezményezettek köre a programban résztvevő hazai és határon túli 
közkönyvtárak. A kollégiumok feladatai többek között a könyvlistákat kezelő informatikai 
felülettel kapcsolatos szakmai igény, elvárás megfogalmazása, kialakításában részvétel, a 
végleges felület jóváhagyása, valamint az ún. nemzeti minimum könyvcímek meghatározása. 
 
Nemzeti ünnep – 2011. március 15. 
A Bizottság elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából minden kitüntetetteknek 
levélben fejezte ki gratulációját a Nemzeti Kulturális Alap összes munkatársa nevében. 
 
Márai-program sajtótájékoztatója – 2011. június 2. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumban 2011. június 2-án 11 órakor sajtótájékoztató keretében 
hozták nyilvánosságra a Márai-program első fordulójának nyertes listáját. A sajtótájékoztatón 
a minisztériumot Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár, a Nemzeti Kulturális Alapot pedig 
Jankovics Marcell elnök, valamit Lakatos Mihály a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium új 
vezetője képviselte. A Márai-listák megtalálhatók a www.nka.hu portálon. 
 
Folyóirat-támogatási koncepció 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága úgy döntött, hogy a 
folyóirat-pályáztatás célszerűbbé és egyszerűbbé tétele érdekében felülvizsgálja az NKA 
laptámogatási koncepciójával kapcsolatos korábbi határozatait, és a szükséges változtatásokat 
megvalósítja. Ennek a munkának az egyik jelentős állomása az egyszerűsített folyóirat-
betétlap bevezetése, amelyet a Bizottság 37/2011. (V.11.) számú határozatában egyhangúlag 
elfogadott, és a 2012. évi folyóiratok pályázatai esetében az Igazgatóság már azt alkalmazza.  
A Bizottság állásfoglalása alapján a koncepció átalakításának másik kiemelt célja, hogy a 
vegyes tematikájú folyóiratok a korábbi gyakorlattól eltérően egyidejűleg több szakmai 
kollégiumhoz is fordulhassanak támogatásért. A Bizottság elnöke egy személyben vállalta, 
hogy a nyári időszak alatt áttekinti az NKA-hoz benyújtott folyóiratok listáját, és tematikájuk 
alapján besorolja az adott kollégiumhoz/kollégiumokhoz. Az elkészült lista a 2012. évi 
folyóirat-pályázati felhívások mellékleteként jelenik meg, tehát az idei évben pályázóink már 
a Bizottság által elfogadott besorolás alapján tudnak pályázni.  
A Bizottság 39/2011. (IX.1.) számú határozatában a 2012. évi folyóirat-pályázati felhívások 
kötelező elemeit az alábbiak szerint határozta meg: 
 A Kollégiumoknak kiemelten kell kezelni az on-line folyóiratok támogatását, valamint 

a hagyományos folyóiratok on-line megjelentetésre való áttérését. Amennyiben a 
folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor 
külön pályázatot kell benyújtani (új pályázati adatlappal és betétlappal). 
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 A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai 
kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározta, 
hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel [lásd: 39/2011 
(IX. 01.) számú bizottsági határozat melléklete]. 

 A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai 
kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlapon a „4. pont bevételek 
rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások” között összesítve kell feltüntetni az 
NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett 
összegeket a pályázat témájának részletes leírásában kell jeleznie (kollégium 
megnevezése, igényelt összeg). 

 Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az 
évi négy alkalmat. 

 Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében 
lehetséges, legfeljebb évente egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme 
eléri vagy meghaladja az adott év átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át. 

 A jelentős költségnövekedést (több mint 10% esetén a 2011. évi várható adatokhoz 
képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban indokolni kell. A 40% feletti 
remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újraértékesítés, ingyenes szétosztás 
stb.). 

 Pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet. 

 Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint 
rezsiköltségre és visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem 
számolható el. 

 Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi, sem postai előfizetési 
terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az 
adatlap 4.2.2 pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak 
a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást. 

A Bizottság továbbá határozatot hozott arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap hetilapokat, 
kétheti lapokat, aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló folyóiratokat nem támogat. 
Az időkorlátozás alól kivételt képez az Élet és Tudomány c. folyóirat, az online-lapok és a 
Közművelődési Szakmai Kollégiumnál pályázó kisebbségi lapok. 
 
A Bizottság elnöke állandó kapcsolatot tartott fenn a hazai és határon túli sajtó 
képviselőivel. 
2011. január 24. Beszélgetésen vett részt a Rádió Café Kottazűr c. műsorában. 
2011. február 19. A Magyar Rádióban a Nemzeti Kulturális Alap működéséről kérdezték. 
2011. április 3. Meghívott vendége a DUNA TV Klubszoba c. műsorának. 
2011. április 5. Az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma sajtótájékoztatót tartott az NKA 
Igazgatósága épületében, ahol a Bizottság elnökeként beszámolt az elmúlt időszak 
eseményeiről. 
2011. április 15. Kerekasztal-beszélgetésen vett részt a Márai-programmal kapcsolatosan a 
Millenárison. 
2011. április 17. A Könyvfesztiválon az Arcanum által kért beszélgetésen vett részt. 
2011. május 11. Meghívott vendége az MTV Aranymetszés c. műsorának. 
2011. május 6. Az Európa Nap alkalmából meghívott vendége a DUNA TV aktuális 
műsorának. 
2011. augusztus 17. A TV2 Tények c. műsorának vendége volt. 
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2011. szeptember 6. A Kossuth rádió reggeli műsorában élőben kérdezték a Márai-program 
lebonyolításával kapcsolatos ügyekről. 
A fentebb említetteken kívül gyakran meghívást kap a HÍR TV, a DUNA TV, MTV 1 és 2 
kulturális műsoraiba, valamint a magyarországi napi-, heti- , illetve havilapok állandó 
riportalanya. 
 
Hivatalos értekezleteken, konferenciákon, szakmai kerekasztal-beszélgetéseken való 
részvételével tovább erősítette a Nemzeti Kulturális Alap létezésének fontosságát. 
2011. január 13. Ózdon előadás tartott a könyvtárosok és népművelők konferenciáján az 
Olvasó Egyletben. 
2011. január 26. Sopronban a Liszt Ferenc Kulturális Központban előadást tartott a 
Pszichiáterek Vándorgyűlésén. 
2011. február 3. Kiskunhalason a Szilágy Áron Gimnáziumban előadást tartott népművelői 
konferencián Nemzeti Kultúránk jövője címmel. 
2011. március 21. A Szabó Ervin Fővárosi Könyvtárban tartandó beszélgetéssorozat 
nyitóvendége volt. 
2011. március 24. Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelődési Központban a népművelők 
konferenciáján előadást tartott. 
2011. május 10. A Marczibányi téri Művelődési Központban a 6. Gyermekszínházi szemle 
díjkiosztójának vendége. 
2011. május 30. Csongrádon a Könyvtárosok konferenciáján előadást tartott. 
2011. július 2. Sárospatakon a Zsákomban a bábom c. fesztiválon előadást tartott. 
2011. július 14. Tokajon a Hegyalja Fesztiválon kerekasztal-beszélgetés résztvevője. 
Ugyanaznap Jászón előadás tartott Fölkapja-e a Széll a kultúrát? címmel. 
2011. szeptember 15. Zalaegerszegen előadást tartott könyvtárosoknak, pedagógusoknak és 
diákoknak a Megyeházán. 
 
Számos alkalommal részt vett az NKA által támogatott kiállítások megnyitóin és 
könyvek bemutatóin. 
2011. március 10. Pestszentlőrincen, a Polgárok Házában, a Gömöri Kézműves Társulás 
kiállítását nyitotta meg. 
2011. április 11. Vörösváry – Csupor csuporos albumát mutatta be a Kieselbach Galériában. 
2011. augusztus 18. Ópusztaszeren Flamann Ildikó keramikus kiállítását nyitotta meg, illetve 
tartott előadást „Ilyen múltra milyen jövőt lehet építeni?” címmel. 
2011. augusztus 25. A Várnegyed Galériában kiállítás megnyitása. 
2011. szeptember 8. Salgótarjánban gyűjteményes kiállítást nyitott meg. 
2011. szeptember 29. A Nádor Galériában Kárpáti Tamás kiállítását nyitotta meg. 
 

3. A miniszter által jóváhagyott 2011. éves munkaterv átadása és az abban foglaltak 
aktuális állásának leírása 

 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. február 28-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 
Bizottságának 2011. évi munkatervét. A tervezet alapján a Bizottság a 2011. évben 10 
alkalommal ülésezett volna, amelyből a Bizottság elnökének rendelkezése alapján a Testület 
2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig 7 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott. A bizottsági 
üléseken tárgyalt napirendi pontok, és a döntési üléseken hozott határozatok tára 
mellékletként csatolva. Az eredeti dokumentumok megtalálhatók az elnöki titkárságon 
papíralapon, illetve az NKA Bizottságának titkára számítógépén elektronikus formában. 
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Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr által jóváhagyott 2011. évi munkaterv szerint az idén az 
alábbi napirendi pontokat kellett volna még tárgyalnia a Bizottságnak: 
 
9. ülés: 2011. november 16. 
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. november 8. 
Tervezett napirendi pontok: 

1. Az NKA pályázati kiírásai célkitűzésének véglegesítése (Ld. szeptemberi ülés 6. 
napirendi pontját) 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

2. NKA stratégiájának áttekintése, szükséges korrekció(k) elvégzése 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

3. Az NKA 2012. évi tisztújítása 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

4. Tájékoztató az NKA 2012. évi ellenőrzési terv összeállításáról 
Előterjesztő: NKAI mb. igazgató 
Közreműködő: Czeibert Lajos 

 
10. ülés: 2011. december 14. 
Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2011. december 6. 
Tervezett napirendi pontok: 

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi munkaterve 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

2. Az NKA szakmai kollégiumai 2012. évi beszámolójának szempontrendszere 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

3. Az NKA 2012. évi tisztújítási folyamata 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

4. 2012. évi cél-, és címzett keretek megállapítása 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

5. A 2012. évi pénzügyi keretek és más a törvényben meghatározott egyéb feltételekről 
döntés 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 
Közreműködő: Krucsainé Herter Anikó 

A miniszter úr által jóváhagyott 2011. évi munkatervből az évközi bizottsági üléseken az 
alábbi napirendi pontok kerültek halasztásra: 

1. 2012. évi pályázati naptár (Vhr. 18.§), illetve a 2012. évi pályázati kiírások 
célkitűzéseinek meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára. 
Felelős: NKA Bizottsága elnöke  
Közreműködő: a pályázati naptár ütemterve tekintetében Barna Márton. 

2. Az NKA 2012. évi prioritásai, címzett és céltámogatások 
Előterjesztő: NKA Bizottsága elnöke 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkatervének Dr. Réthelyi Miklós nemzeti 
erőforrás miniszter úr által jóváhagyott eredeti példánya az elnöki titkárságon papír alapon, az 
NKA Bizottságának titkára számítógépén elektronikus formában megtalálható. 
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4. A Bizottság üléseiről, kiemelten a döntésekről, határozatokról és állásfoglalásokról 
készített, hitelesített emlékeztető és dokumentumai átadása 

 
Az NKA Bizottságának 2011. október 13-ig megtartott üléseihez kapcsolódó valamennyi 
eredeti dokumentum az elnöki titkárságon papír alapon, az NKA Bizottságának titkára 
számítógépén elektronikus formában megtalálható. A Bizottság elnöke az ülésekről készült 
emlékeztetőket ellenjegyezte, a határozatok tárát az Igazgatóság részére az előírásoknak 
megfelelően átadta.  
A bizottsági ülésekhez tartózó valamennyi eredeti dokumentum jelen jegyzőkönyv aláírásával 
együtt átadásra kerül. 
 

5. Az Alap pénzügyi feltételeinek biztosítása érdekében tett intézkedések összefoglalása, a 
mecénási szponzori (támogatási) kapcsolatokról szóló beszámoló 

 
Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alap aktuális pályáztatásra fordítható keretének 
állásáról: 

A 2011. évi megszorító intézkedések a Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi kiadásainak 
zárolását eredményezte, első körben 1 000,0 millió Ft, majd további 601,5 millió Ft került 
zárolásra. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
módosítására vonatkozó 2011. évi CXIV. törvény alapján az NKA 2011. évi kiadási 
előirányzata az eredeti 8 807,8 millió Ft helyett 7 206,3 millió Ft-ra módosult, vagyis 1.601,5 
millió Ft-ra nem vállalható kötelezettség.  

A 8 807,8 millió Ft-os bevételi előirányzat nem módosult, azonos az eredeti előirányzattal.   

A zárolás nem érinti a jogszabályok azon részét, mely szerint az NKA a ténylegesen befolyt 
bevételt felhasználhatja. A ténylegesen teljesült bevételt az eredeti bevételi előirányzathoz 
viszonyítva kell vizsgálni.  

A bevételek alakulására vonatkozóan a 2011. júliusig ténylegesen jóváírt bevételek 
ismeretében a zárolásra került összeg sajnos nem pótolható vissza.  

A július végéig megismert bevételek kedvező alakulása lehetőséget biztosít azonban a fenti 
zárolás 80%-ának visszapótlására, a kollégiumi keretek emelésére. 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 44/2011. (IX.1.) számú határozatában egyhangúan 
döntött a 2011. évi várható és pályáztatásra fordítható többletbevétel felosztásáról. A 
Bizottság határozata alapján a kollégiumok keretének emelésére 875 000 eFt-ot, a miniszteri 
keret emelésére 425 000 Ft-ot hagyott jóvá. Az utóbbiból 100 000 e Ft-tal a Márai-program 
miniszteri keretét kívánja emelni, egyúttal javasolta, hogy ezt az összeget Miniszter úr a 
Márai-programra engedje át. Miniszter úr a pályáztatásra szolgáló pénzügyi keretek 
emelésével egyetértett. A Márai-programra vonatkozó döntést a Márai-program értékelését 
követően kívánja meghozni. A keretemelést részletesen az alábbi táblázat tartalmazza, 
amelyet a Bizottság egyhangúlag elfogadott. 
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Kollégiumok 
2011. évi 
eredeti 
keret 

2011. évi 
zárolt 
keret 

összesen 

Zárolás 
utáni 

2011.évi 
keret 

Miniszter Úr 
részére 

előterjesztett 
2011.évi 

keretemelés 
összesen 

 eFt eFt eFt eFt 
Építőművészeti Kollégium 150 000 18 800 131 200             20 000  
Fotóművészeti Kollégium 150 000 22 200 127 800             24 000  
Iparművészeti Kollégium 270 000 39 550 230 450             42 000  
Ismeretterj. és környezet-kult. Koll. 305 000 35 900 269 100             41 000  
Képzőművészeti Kollégium 304 000 44 050 259 950             47 000  
Kiemelt Kulturális Programok Koll. 600 000 90 300 509 700             96 000  
Könyvtári Kollégium 302 000 45 400 256 600             48 000  
Közművelődési Kollégium 406 000 61 300 344 700             70 000  
Levéltári Kollégium 167 000 25 470 141 530             27 000  
Mozgókép Kollégium 360 000 53 500 307 000             57 000  
Múzeumi Kollégium 435 000 60 480 374 520             65 000  
Műemlék és régészeti Kollégium 376 000 54 000 322 000             60 000  
Népművészeti Kollégium 287 000 43 200 243 800             50 000  
Szépirodalmi Kollégium 344 000 41 100 302 900             44 000  
Színházi Kollégium 260 000 37 800 307 000             40 000  
Táncművészeti Kollégium 235 000 28 800 206 200             31 000  
Zeneművészeti Kollégium 360 000 53 550 306 450             58 000  
I. Állandó kollégiumok összesen: 5 311 000 755 400 4 640 900 820 000
Ithaka Program 50 000 50 000 0 50 000
Márai Testületek – tiszteletdíj és 
egyéb kiadások fedezete NKA Ig-
nak 

5 000 5 000 0 5 000

Tartalék keret 27 100 27 100 0 0

II. Márai Program miniszteri 
keret nélkül 

600 000 368 625 231 375 0

Márai program miniszteri keret 
feloldása 

400 000 196 375 203 625 100 000

III. Miniszteri keret összesen 1 796 200 400 375 1 395 825 425 000

Miniszteri keret Márai nélkül 1 396 200 204 000 1 192 200  325 000

 
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti 
Kulturális Alap között 2010. december 21-én létrejött együttműködés eredményeként az 
Egyesület a 2011. évben 30-30 millió Ft támogatást ad át az NKA Ismeretterjesztési és 
Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai Kollégiumok szépirodalmi művek, 
tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzőinek alkotói támogatásként nyílt pályázat 
kiírására. Az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai 
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Kollégiumok pályázati felhívásainak másolata mellékletként csatolva, valamint megtalálható 
a www.nka.hu portálon. Az eredeti dokumentumok az érintett kollégiumok titkárainál vannak. 
 

6. Az Alap jelenlegi tisztségviselői megbízására vonatkozó dokumentumoknak, adatoknak, 
továbbá kollégiumonként a tisztújításban résztvevő „ernyőszervezetek” listájának, személyi 
és egyéb nyilvántartásoknak átadása 

 
A Nemzeti Kulturális Alapnál 2011. január 1-jétől 2011. október 15-ig az alábbi 
tisztségviselők mandátuma járt le, és Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter az 
alábbi személyeket nevezte ki: 
 
 Pécsi Györgyi, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumában betöltött tagsági 

megbízatásáról 2011. január 27-i hatállyal lemondott, helyére Dr. Bertha Zoltán 
irodalomtörténészt, kritikust nevezte ki 2011. január 28-tól Dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Dr. Szörényi László, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium tagsági és vezetői 
mandátumáról egészségügyi okok miatt 2011. március 28-i hatállyal lemondott, 
helyére Lakatos Mihályt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főtanácsosát nevezte ki 
2011. március 28-tól Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr. 

 Szentmártoni János, a Szépirodalmi Szakmai Kollégiumban betöltött tagságáról 
2011. március 31-i hatállyal lemondott, helyére Ekler Andrea irodalomtörténészt 
nevezte ki 2011. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig Dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Kenesei Edina, a Táncművészeti Szakmai Kollégium miniszteri hatáskörben 
kinevezett vezetőjének mandátuma 2011. május 31-én lejárt, helyére Uhrik Dóra 
Kossuth-díjas balettművészt nevezte ki 2011. június 1. napjától 2015. május 31. 
napjáig tagsági, illetve 2011. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig vezetői 
feladatainak ellátására Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Dicső Ágnes Múzeumi Szakmai Kollégiumban betöltött kollégiumi tagsága – a 
kinevezési okiratban foglalt határidőnek megfelelően – 2011. július 31-én megszűnt. 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig 
Hamar Edina szilikátrestaurátort bízta meg kollégiumi tagsági feladatainak 
ellátásával. 

 Hegedűs D. Géza, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága miniszteri hatáskörben 
kinevezett tagjának mandátuma 2011. szeptember 30-án lejárt. Dr. Réthelyi Miklós 
miniszter úr 2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig Sunyovszky 
Szilvia színművészt, kultúrtanácsost bízta meg bizottsági feladatainak ellátásával. 

 Lakatos Mihály, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumában betöltött tagsági és 
vezetői megbízatásáról történő lemondását Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. 
szeptember 1-i hatállyal elfogadta. A megüresedett kollégiumi vezetői, illetve tagsági 
mandátumra 2011. október 13-ig nem történt újabb kinevezés. 

 
 
A Nemzeti Kulturális Alapnál 2011. december 31-én lejáró mandátumok 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában és a Szakmai Kollégiumok vezetői és tagjai közül 
35 tisztségviselő mandátuma jár le 2011. december 31-én. A Márai Irodalmi Ideiglenes 
Kollégium és a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium vezetőinek és tagjainak megbízása 
az éves beszámoló NKA Bizottsága általi elfogadásáig tart. A Nemzeti Kulturális Alapnál 
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2011. december 31-én lejáró mandátumokat tartalmazó összesítés, illetve a tisztújítás 
lebonyolításának folyamata és az eljáráshoz kapcsolódó hatályos jogszabályi környezet 
összefoglalása mellékletként csatolva. 
 
A delegálás lebonyolítására felkért, úgynevezett „ernyő”– valamint a folyamatba bevonni 
javasolt egyéb szervezeteket a Bizottság határozza meg. Ennek frissítése legutóbb 2008 
augusztusában történt meg. (64/2008 (VIII.12.) számú határozat). Ennek alapján a delegálást 
koordináló szervezetek a következők: 
 
Építőművészet Magyar Építőművészek Szövetsége 
Fotóművészet Magyar Fotóművészek Szövetsége 
Iparművészet MAOE – Iparművészeti Tagozat 
Ismeretterjesztés és környezetkultúra Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Képzőművészet Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) 
Kiemelt Kulturális Programok Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetség 
Könyvtár Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Közművelődés Magyar Népművelők Egyesülete 
Levéltár Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Mozgókép Magyar Filmművészek Szövetsége 
Múzeum ’Pulszky Társaság’ Magyar Múzeumi Egyesület 
Műemlék és régészet ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 
Népművészet Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
Szépirodalom Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Színház Magyar Színházi Társaság 
Táncművészet Magyar Táncművészek Szövetsége 
Zene Magyar Zenei Tanács 
 
Megjegyzés: a 2010-2011-ben lefolytatott részleges tisztújítás alkalmával már más 
szervezetek (is) részt kaptak a delegálási eljárásban. 
 
 
A 2011. évi tisztújításhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum, a tisztségviselők 
kinevezéseinek egy-egy eredeti példányai az elnök titkárságon, amelyek jelen jegyzőkönyv 
aláírásával együtt átadásra kerülnek. A valamennyi kinevezett személy által kötelezően tett 
vagyonnyilatkozatokra vonatkozó adatok az NKA Igazgatóság Igazgatási osztályán 
találhatóak meg. 
 
 

7. Az egyes kollégiumokkal kapcsolatos aktuális helyzet, tervezett teendők (határidők), 
információk átadása 

 
Az állandó szakmai kollégiumok aktuális pályázati felhívásai mellékletként csatolva. Az 
összesítés tartalmazza a Támogatásokat Vizsgáló Irodánál jelenleg vizsgálat alatt álló 
pályázati felhívásokat is. További mellékletet képez a 2011. évi II. félévi pályázati naptár, 
illetve tájékoztató a kollégiumok aktuális éves keretének állásáról. 
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8. A Márai-program lebonyolításának leírása, tájékoztató az aktuális helyzetről 

 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. október 13-i miniszteri értekezlete elfogadta a 
NEFMI Kulturális Államtitkárságának a Márai-programra, azaz a magyar irodalom és a 
nemzeti könyvkiadás támogatásának, a hazai és a határon túli könyvtárak 
állománygyarapítási, a magyar irodalom és kultúra külföldi terjesztésének programjára 
vonatkozó előterjesztését. A fenti miniszteri értekezleten született határozat értelmében a 
nemzeti erőforrás minisztere a NEFMI által előterjesztett szakmai tartalommal javasolta a 
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának a Márai-program indítását. A Bizottság 2010. október 
26-i ülésén megtárgyalta és tudomásul vette a NEFMI javaslatát, és határozata értelmében a 
Márai-programot kiemelten fontosnak tartja és elindítását azonnali hatállyal kezdeményezte. 
A program megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alapon belül két ideiglenes szakmai 
kollégium jött létre 2010. november 20-án. A 10 fős Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium dr. 
Szörényi László vezetésével kezdte meg működését, majd – egészségügyi okok miatt saját 
kérésére történt lemondását követően – Lakatos Mihályt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
főtanácsosát bízta meg dr. Réthelyi Miklós miniszter. A 8 fős Márai Tényirodalmi Ideiglenes 
Kollégiumot Császtvay Tünde irodalom- és művészettörténész vezeti. 
2011 első negyedévében a kollégiumok – Ramháb Mária, az NKA Bizottsága tagjának 
koordinálásával – három alkalommal üléseztek, majd áprilisban több pályázatot hirdettek 
meg. 
– A két kollégium meghívta pályázónak a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t a program 
megvalósítására. 
A Márai testületek közzé tették a kiadók számára a felhívásukat, amelyek tartalmazzák a 
könyvek regisztrálásának feltételeit. 
2011. április 15-én, a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában 
pódiumbeszélgetésre került sor a Márai-programról Sokszemközt címmel Jankovics Marcell, 
a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke, Ramháb Mária, a Bizottság tagja, Zentai 
Péter László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója, Lukács 
Szabolcs, a Könyvtárellátó Kft. ügyvezető igazgatója, Császtvay Tünde, a Márai 
Tényirodalmi és Lakatos Mihály, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumok vezetőinek a 
közreműködésével. A beszélgetést Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
elnöke moderálta. A jelentős számú érdeklődő – köztük a sajtó munkatársai – részletes 
tájékoztatást kaptak a program jelenlegi állásáról.  
Örömmel jelentették be, hogy 2011. április 15-én – a tervezett időpontban – megkezdhették a 
kiadók a könyveik ajánlását: 60-60 címet az irodalmi és a tényirodalmi listára, azokból a 
könyvekből, amelyekből legkevesebb 200 példánnyal rendelkeznek. A pályázóknak a 
kiskereskedelmi árhoz képest legalább 25%-os engedményt kell vállalniuk, és fedezniük a 
könyvek szállításának költségeit.  
2011. április 30-án lezárult a jelölés lehetősége, majd május hónapban a két testület 
összeállította a felajánlott művekből azt a 250-250 címet tartalmazó Márai-listát, amelyből 
június 1-jétől választhattak a hazai és a határon túli könyvtárak közül több mint hatszázan. 
A Márai-program első fordulójának keretösszege – az eredeti terveknek megfelelően – 400 
millió Ft, amely a megadott szempontok szerint könyvek vásárlására volt fordítható. 
Jelenleg a kiadóktól megrendelt könyvek könyvtárakba történő kiszállítása folyik, a 
megrendelt könyvek nagy része már a könyvtárakban van. 
Ugyancsak áprilisban döntött a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése meghívásos pályázatáról. 25 millió forint támogatást nyújtott 
az NKA a Magyar Könyvek Tavasza programra, amely a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivállal kezdődött és az Ünnepi Könyvhéttel zárul. A MKKE megállapodást kötött 
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az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel, amelynek eredményeként a megyei könyvtárakkal 
együttműködésben vállalták, hogy térségükben két-három kortárs írónak, költőnek szerveznek 
találkozót. Az országos programsorozatra a MKKE pályázati támogatásából 5 millió forintot 
fordít. 
A pályázókkal a szerződéskötések megtörténtek. 
Lakatos Mihály a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium vezetője 2011. szeptember 1-jei 
határidővel dr. Réthelyi Miklós miniszter úrtól felmentését kérte, amelyet miniszter úr 
elfogadott, így utódja kinevezéséig a kollégiumnak nincs vezetője. 
A második forduló könyvlistájának összeállításának kritériumait a kuratóriumok szeptember 
22-ei ülésükön megtárgyalták és az NKA Bizottsága jóváhagyására várva – az első forduló 
könyveinek kiszállítása után határozzák meg. Megállapodtak abban is, hogy a magyar 
irodalom népszerűsítése céljából irodalmi programok, valamint magyar művek idegen nyelvű 
fordítására és kiadására tervezett pályázatok finanszírozhatósága érdekében miniszter úr 
segítségét kérik, hogy miniszteri keretéből biztosítson erre a célra 100 millió Ft-ot. 
A www.nka.hu portálon az alábbi információk találhatók meg a Márai-programmal 
kapcsolatosan: 
 az NKA Bizottságának a Márai-programmal kapcsolatos döntései,  
 a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium vezetője és tagjai névsora, 
 a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium vezetője és tagjai névsora,  
 a Márai-program megvalósításának tervezett határidői, 
 a Márai-program egyéb információi, 
 a Márai-program döntései, 
 a Márai-lista, 
 a Márai-program könyvtári rendelései (2011. szeptemberi, nem végleges adatok). 

A Márai-program pályázati felhívásai, a Márai-program kiadói felhívásai, illetve a Márai-
program könyvtári felhívásainak eredeti példányai a kollégiumok titkáránál találhatók meg, 
illetve szintén elérhetőek a www.nka.hu portálon. 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága a Márai-programot kiemelten fontosnak tartja, ezért 
sikeres lebonyolítása érdekében 2011. június 14-i ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
Márai-program megvalósítása során eddig felmerült tapasztalatokról és észrevételekről 
írásban tájékoztatja a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, és részletesen ismerteti 
állásfoglalását a Márai-program döntéseivel kapcsolatosan, illetve a jövőre nézve javaslatokat 
fogalmaz meg a koncepció eredményesebb és gördülékenyebb megvalósítása érdekében. A 
tájékoztató levelet 2011. június 22-én postai úton továbbítottuk Dr. Réthelyi Miklós miniszter 
úrnak, Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár úrnak, illetve Halász János parlamenti 
államtitkár úrnak. A kiküldött levél másolata mellékletként csatolva. 
 

9. Az Ithaka-program tervezett lebonyolításának leírása, az e tárgyban tett ígérvények, 
szándéknyilatkozatok átadása 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága középtávú stratégiájában elkötelezte magát az Ithaka-
program újraindítására. Az Ithaka-program célkitűzése a külföldön föllelhető magyar 
kulturális kincsek hazahozatalának, majd azok magyar közgyűjteményekben történő 
elhelyezésének a támogatása. 
A Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi lehetőségei mindezidáig nem tették lehetővé ennek a 
stratégiai célnak a megvalósítását. A Bizottság – tekintettel a 2011-ben várható 
többletbevételre – 2011. szeptember 1-jei ülésén a kollégiumok kereteinek emeléséről szóló 
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45/2011. (IX. 1.) számú határozatában 50 millió forint összegű keretet biztosított az Ithaka-
program részére. 
Az Ithaka-program Ideiglenes Kollégium javasolt létszáma 9 fő, mely a Könyvtári, a Levéltári 
és a Múzeumi Kollégiumok által delegált 3-3 főből áll. A kollégium tagjai díjazásra nem 
jogosultak, de a helyközi közlekedéssel kapcsolatban utazási költségtérítés megilleti őket. 
A Bizottság 2011. október 13-i ülésén dönt az „Ithaka-program Ideiglenes Kollégium” alapító 
okiratának tervezetéről, majd elfogadása esetén javasolja Miniszter úrnak, hogy az NKA 
Igazgatósága által előterjesztett tervezetet fogadja el. 
Az „Ithaka-program Ideiglenes Kollégium” alapító okiratának tervezete és az ehhez 
kapcsolódó bizottsági előterjesztés másolatban mellékletként csatolva. 
 

10. A „Felemelő Század” programsorozat lezárásával kapcsolatos dokumentumok 

 
Az NKA Bizottsága 2009-ben úgy döntött, hogy a Reneszánsz év folytatásaként 2010-ben 
kétéves átfogó programot indít „A Felemelő Század” címmel. A program a XIX. század 
művészeti, kulturális, művelődési, intézményi és társadalmi értékeit helyezi a középpontba. 
Az egyedülálló kezdeményezés múzeumi, zenei, irodalmi, építészeti és közművelődési 
programok sorával tiszteleg a XIX. század sikerei, vívmányai előtt, egyúttal üzen a XXI. 
századnak. Olyan – ma is örök érvényű – értékekre mutat rá, mint a szabadság, nemzet és 
haza, polgárosodás, együttműködés. 
„A Felemelő Század” programsorozat megvalósításához és egyben lezárásához kapcsolódó 
utolsó pályázati felhívását a Múzeumi Szakmai Kollégium hirdette meg 2011. október 14-i 
beérkezési határidővel az „Értékmentő Pulszky Program” című program keretében a 
múzeumok műtárgy- és dokumentumállományának „A Felemelő Század” tematikus évadhoz 
kapcsolódó kiemelt gyarapítására. A pályázati felhívás eredeti példánya a kollégium titkáránál 
található meg. 
 

11. Kapcsolattartás a minisztériummal, a közigazgatási szervekkel, a szakmai és társadalmi 
szervezetekkel, a meghatározó fontosságú ügyek leírása 

 
A Bizottság elnöke rendszeresen konzultált és egyeztetett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
vezetőjével, Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrral, a Minisztérium államtitkáraival, Szőcs 
Gézával, Halász Jánossal, Dr. Jávor Andrással, Dr. Hoffmann Rózsával, valamint a 
különböző szakmai szervezetek vezetőivel és képviselővel. Végül, de nem utolsó sorban napi 
rendszerességgel fogadott hazai és határon túli pályázókat. A Bizottság elnöke – törvény által 
előírt kötelezettségének megfelelően – éves beszámolóban tájékoztatta Miniszter urat az Alap 
működéséről.  A bizottsági üléseken született határozatok jegyzékét személyesen vitte be 
egyeztetésre Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úrhoz, ahol tájékoztatta az 
ülésen felmerült ügyekkel, megoldandó problémákkal. 
A szaktárcával való naprakész egyeztetés biztosítja továbbá, hogy valamennyi szakmai 
kollégiumban egy-egy tagsági mandátumot a minisztérium érintett szakmai vezetője, 
referense tölt be. Kollégiumaink e tagjainak kinevezése – a jogszabályok adta lehetőség 
szerint – közszolgálati jogviszonyuk idejére történik, mandátumuk tehát, a kollégium többi 
tagjától eltérően nem négy évre szól. 
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2011. március 8-án tárgyalást kezdeményezett a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkárával a Nemzeti Kulturális Alap és a Minisztérium támogatási 
együttműködésének érdekében. 
A Bizottság elnöke 2011. március 29-én részt vett a Parlament Kulturális és 
sajtóbizottságának ülésén. 
A magyar filmművészet és filmkultúra támogatási rendszerének koncepciójával kapcsolatban 
egyeztetett Andrew G. Vajnával, a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos 
úrral, valamint Szalai Annamária asszonnyal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökével. 
 

12. Az Alap kommunikációjának, továbbá a sajtóval tartott kapcsolatnak leírása 

 
A Bizottság 29/2010. (IX. 6) számú határozata alapján elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap új 
emblémájának tervezetét. Az NKA grafikai arculatának megtervezésével és arculati 
kézikönyvének elkészítésével Molnár Eszter grafikust bízta meg az NKA Igazgatósága. Az 
arculat tervezésének megrendelője másolatban mellékletként csatolva.  
 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 19/2011. (III. 30.) számú határozata alapján 
kezdeményezte a www.nka.hu portál korszerűsítését, figyelemmel az egyébként is aktuális 
arculatváltásra. A portál átalakításának legfontosabb célkitűzése a pályázók tájékozódásának 
megkönnyítése, illetve a pályázás gyakorlatának egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele. Első 
lépésként az aktuális pályázati felhívások megjelenését alakítottuk át, rövidített, ún. kivonatos 
formában közöljük a felhívások fontosabb tartalmi követeléseit, majd ezután lehet 
megtekinteni az egész kiírás szövegét. Ez a változás egyrészt átláthatóbbá teszi az éppen 
aktuális pályázati felhívások tömegét, másrészt könnyebb válogatást biztosít a pályázónak, 
vagyis már a rövidített változat alapján kiderül számára, hogy melyik az a felhívás, amelyik 
az ő profiljába beleillik, és melyik az, amelyik nem. Az érvénytelen és hibás pályázatok 
elkerülése érdekében szeretnénk, ha a pályázók végigolvasnák a pályázati kiírásokat, ezért 
kizárólag a felhívás végén közöljük a pályázatok benyújtásával kapcsolatos kitöltési 
segédleteket, és a pályázati adatlap kitöltése is csak itt lehetséges. 
Kidolgozásra került a Gyakori Kérdések menüpont, amely szintén az Alaphoz való pályázás 
megkönnyítését hivatott szolgálni. Ebben a menüpontban tematikusan csoportosítva 
találhatók meg az NKA bármelyik területén felmerülő kérdések és az azokra adott válaszok. 
Fontos megemlíteni, hogy folyamatosan várjuk a pályázók, érdeklődők visszajelzéseit a 
főoldalon megjelenő igazgatosag@nka.hu e-mail címre. További kezdeményezésünk, hogy a 
szakmai kollégiumoknak kialakítsunk egy olyan oldalt, ahol bemutatásra kerülnek az általuk 
támogatott és megvalósult pályaművek jelesebbjei. Ebben a kérdésben még továbbra is várjuk 
a kollégiumok észrevételeit, ötleteit. Az állandó szakmai kollégiumok visszaérkezett 
javaslatai másolatban mellékletként csatolva. 
A szakmai kollégiumoknak kialakításra kerülő oldal óriási fejlesztést igényel és jelen 
pillanatban meg nem határozható kiadással jár, tehát ha ez megvalósul, akkor a Bizottságnak 
kell döntést hoznia a felmerülő kiadásokkal és fejlesztésekkel és azok fedezetének az 
Igazgatóság rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan. 
Előzetes tárgyalások alapján 2011. november 8-án az NKA Igazgatóságának épületébe 6 fős 
kínai magas szintű kulturális delegáció érkezik.  
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13. Egyéb, az elnöki funkcióval kapcsolatos közölnivaló, további nyilatkozatok, 
dokumentumok 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága elnökének és Bizottságának munkáját egy fő bizottsági 
titkár segíti. A korábbi évek gyakorlatától eltérőn, nem külső munkatárs, hanem az NKA 
Igazgatósága a költségvetésében engedélyezett – az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó 
közalkalmazott – látja el a feladatot. Az Elnöknek saját éves kerete van, amelynek összege 
éves szinten 12 millió Ft, amely az előző évek maradványával minden évben emelkedik. A 
keretből kerül kifizetésre a külső szakértők díjazása, a Bizottsági ülések ellátása, ajándékok 
(pl. leköszönő bizottsági, kollégiumi tagok és vezetők búcsúajándéka), valamint az évente 
esedékes tisztújítási ceremónia teljes megrendezése. Takarékossági okokból a 2012. évre az 
elnöki keretet a felére kívántuk csökkenteni. 
Az NKA Bizottsága elnökének 2011. évi aktuális költségvetési kerete 2011. október 15-i 
állapot szerint az előző évek maradványával együtt 21 315 e Ft, amely csökkentve van a 
2011. október 13-i bizottsági ülés reprezentációs költségével. 
 
Budapest, 2011. október 13. 
 
Átadó: Átvevő: 
Jankovics Marcell L. Simon László 
leköszönő NKA Bizottsága elnök belépő NKA Bizottsága elnök 
(2011. október 15-ig) (2011. október 16-tól) 
 
Az átadás-átvétel szabályosságát igazolom: 
Krucsainé Herter Anikó 
mb. igazgató 
 

B./ Beszámoló a 2011. október 16-tól 2011. december 31-ig tartó időszakról 

 
A Bizottság személyi összetétele 2011. október 16-tól 2011. december 31-ig 

 A Bizottság elnöke: L. Simon László 
 A Bizottság tagjai: 

o Benyhe István, a Bolyai Műhely Alapítvány igazgatója 
o Dubrovay László, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára 
o Fitz Péter, a Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár igazgatója 
o Kiss János, a Győri Balett igazgatója 
o Kozma Károly, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének főtitkára 
o Meggyesi Tamás, okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági 

szakmérnök, professzor emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára 
o Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei 

Könyvtár igazgatója 
o Rózsa Edit, az EUROCOM Kommunikációs Kft. ügyvezetője 
o Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének 

elnöke 
o Sunyovszky Szilvia, színművész, kultúrtanácsos 

 A Bizottság titkára: Vizkeleti Andrea 
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A Bizottság elnöke 2011. október 16-tól 2011. december 31-ig 2 rendes és 1 rendkívüli 
ülésre hívta össze a tíztagú Bizottságot. A bizottsági tagoknak és az ülésre meghívottaknak a 
napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ülést 
megelőző 7 nappal eljuttatta. Az ülések mindegyikét személyesen vezette, ahhoz az írásbeli 
előterjesztések elkészültéről és a meghívottak számára történő megküldéséről mindenkor 
időben gondoskodott, az ülésről készült emlékeztetőt ellenjegyezte, a határozatok jegyzékét 
az Igazgatóság részére az előírásoknak megfelelően átadta, valamint a kollégiumok pályázati 
felhívásait és döntéseit elfogadta. Az NKA Bizottságának 2011. október 16-tól 2011. 
december 31-ig megtartott üléseihez kapcsolódó valamennyi eredeti dokumentum az elnöki 
titkárságon papír alapon, az NKA Bizottságának titkára számítógépén elektronikus formában 
megtalálható. A bizottsági ülések állandó meghívottjai voltak a miniszter képviseletében Dr. 
Révész Mária főtanácsos, Dr. Völgyesi Orsolya az elnök szaktanácsadója, valamint az NKA 
Igazgatóság igazgatója, gazdasági igazgatója és igazgatási osztályvezetője. 
 

1. A Nemzeti Kulturális Alap működésének új irányai, átszervezésének fontosabb lépései 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2011. október 16-tól L. Simon 
László tölti be. Az új elnököt Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter mutatta be 
hivatalosan a Bizottság 2011. október 20-i ülésén. Miniszter úr bevezető mondataiban 
hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kiemelt szerepet tölt be a magyar kultúra 
támogatásában, fontos szervezet az összmagyarság kultúrájának megőrzése, fejlesztése 
tekintetében. Az elmúlt fél év magyar EU-elnökség sikeréhez teljes mértékben hozzájárultak a 
különböző rendezvényeket kísérő kulturális programok, ezért nagyon fontos, hogy jelen 
pénzügyi-gazdasági nehéz körülmények között továbbra is megőrizzük a kultúra 
megkerülhetetlen létét. Az ország átrendezése, gazdaságosabbá tétele jelenleg is zajlik, amely 
folyamat a Nemzeti Kulturális Alapnak is új irányt szab, és e feladat megvalósítására L. 
Simon László úr személyében biztosítékot lát. 
 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr és L. Simon László elnök úr  2011. október 25-én 9.30 órai 
kezdettel sajtóreggelit tartott az NKA Igazgatóságának Székházában, ahol a Nemzeti 
Kulturális Alap működésének új irányairól, átszervezésének fontosabb lépéseiről tájékoztatták 
a sajtó megjelent képviselőit. Miniszter úr a tájékoztatón kiemelte: az NKA keretösszege nem 
fog csökkeni a következő évben, sőt növekedés várható. A különböző pénzforrásokat össze 
kell hangolni, hiszen az Alap az ország kulturális életének mozgatója. L. Simon László elnök 
úr elmondta, hogy a jelenlegi rendszer átszervezése szakmai és költségvetési szempontok 
alapján történik. A mostani 17 állandó és 2 ideiglenes kollégium helyett 9 állandó kollégium 
működtetését javasolják, melyek az alábbiak: Könyvkiadás Kollégiuma, Folyóirat-kiadás 
Kollégiuma, Előadó-művészet Kollégiuma, Vizuális Művészetek Kollégiuma, 
Közgyűjtemények Kollégiuma, Közművelődés és Népművészet Kollégiuma, Kulturális 
Fesztiválok Kollégiuma, Szépirodalmi és Ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint az 
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma. Költségvetési szempontok tekintetében a 
működési kiadások csökkenése, a kollégiumok, valamint a kurátorok számának 
csökkentésével érhető el. A tiszteletdíjban részesülő kurátorok száma 150-ről 72-re csökken, 
ezzel több mint 30 millió forint takarítható meg, amely különböző pályázati forrásokhoz 
csoportosítható át. 
 
A Bizottság elnöke kiemelte azt is: „fontos célunk, hogy újra divat, polgári erény legyen a 
kultúra támogatása”. Ezért – folytatta – szeretnénk megteremteni, hogy magánszemélyek, 
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gazdasági társaságok az NKA-n keresztül úgy támogathassák a nemzeti kultúrát, hogy közben 
a támogatás erejéig adókezdeményben részesülhessenek. A későbbiek folyamán „ad hoc” 
kollégiumok létesülhetnek a befolyt összeg pályázati úton való szétosztására.  
A sajtóreggeli anyaga az alábbiakban olvasható. 
 

a) A Nemzeti Kulturális Alap Kollégiumainak átszervezéséről és a kurátori létszám 
csökkentéséről 

 
A szakmai kollégiumok új struktúrájának kialakítását, a jelenlegi rendszer átszervezését 
alapvetően két fő szempont köré lehet csoportosítani: 

1. Szakmai szempontok: a jelenlegi kollégiumok feladatának áttekintését követően 
megállapítható, hogy a feladatok túl széttagoltak, a jövőben nem lesz szükség 17 
állandó szakkollégiumra. A folyóirat-támogatási rendszer megerősítése érdekében 
javasoljuk, visszaállítani az időszaki periodikákat támogató önálló kollégiumot, 
nagymértékben csökkentve ezzel a többi szakkollégium feladatait, hiszen a jövőben 
nem fognak kiírni folyóirat-pályázatokat. Ehhez hasonlóan önálló könyvkiadás-
támogatási kollégium felállítását kezdeményezzük, ez a testület fogja továbbvinni a 
Márai-program feladatait, valamint átveszi a szakmai kollégiumoktól a könyvkiadási 
pályázatokat. Javasoljuk felállítani a Kulturális Fesztiválok Kollégiumát, amely 
egyrészt a kiemelt programokat, másrészt a fontos művészeti fesztiválokat fogja 
támogatni. E három kollégium felállítása miatt indokolttá válik több összeillő, rokon 
szakterület egymás mellé csoportosítása, így hat új kollégium fogja ellátni a további 
feladatokat, lehetővé téve egy-egy szakterület összehangolt támogatását. 

2. Költségvetési szempontok: a 2012. évi költségvetési előirányzatok és a kulturális 
területre fordítható összeg ismeretében jelentős szempont, a kollégiumok számának és 
ezzel együtt a kurátorok létszámának csökkentése, ezzel a működési kiadások 
csökkenése érhető el, így a pályáztatásra fordítható támogatás összege növelhető.  

Az új struktúra és a hozzátartozó létszám alapján a tiszteletdíjban részesülő kurátorok 
létszáma 72 főre csökken. A Bizottság 2011. október 20-i ülésén felhatalmazta a Bizottság 
elnökét, hogy a kollégiumok átszervezésével kapcsolatos feladatokat – szakmai kérdések 
esetén a bizottsági tagok bevonásával, technikai kérdések esetén az NKA Igazgatóságával 
közösen – tekintse át és biztosítsa a pályáztatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságát. 
  

b) A kollégiumi vezetők, tagok tiszteletdíj emelése 
 
A Nemzeti Kulturális Alap új kollégiumi rendszerének kialakítása, ehhez kapcsolódóan a 
kollégiumi vezetők és tagok létszámcsökkentése jelentős kiadás-csökkentést eredményez a 
tiszteletdíjak és járulékok tekintetében. Az új struktúra azonban a feladatban résztvevők 
számára többletmunkát eredményez, ezért indokolt a 2008. év óta változatlan éves szintű 
tiszteletdíj mértékének emelése. Ezek alapján – szem előtt tartva a kiadások csökkentésére 
irányuló törekvés elvét – a Bizottság javasolta Miniszter úrnak a kollégiumi vezetők és tagok 
éves tiszteletdíjának 25%-os mértékű emelését. A tiszteletdíj emelése mellett, éves szinten 
jelen kiadások esetében több mint 30 millió Ft-os megtakarítást lehet elérni. Ez a kiadások 
csökkentésének első lépése.    
A Bizottság 2011. október 20-i ülésén javasolta Miniszter úrnak a  

 kollégiumi vezetők éves tiszteletdíja  600 eFt-ról  750 eFt-ra 
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 kollégiumi tagok éves tiszteletdíja  500 eFt-ról  625 eFt-ra 
történő emelését. 
 

c) Nevezési díj bevezetése 
 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. 
(V. 9.) NKÖM rendelet 13. § d) pontjában foglaltak szerint, a kollégiumok „a Bizottság 
elnöke egyetértésével meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, 
az elbírálás szempontjait, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg”. A nevezési díj 
bevezetése valamennyi kollégiumi pályázati felhívás esetében három okból is indokolt.  
A korábbi évek tapasztalata alapján megállapítható,  hogy a kollégiumok által az igényelt 
támogatás százalékos arányában megállapított 0,5-1% +  áfa csekély összegű nevezési díj 
befizetése a pályázót anyagilag nem terheli meg, nem ró rá aránytalanul nagy terheket, viszont 
a kollégium döntése alapján az adott kollégium pénzkeretét növeli (a befizetési 
kötelezettségek levonása után), tehát gyarapodik a kollégium pályáztatásra fordítható szabad 
kerete. 
Sokkal átgondoltabb pályázatok és felelősségteljesebben kiszámolt költségvetési tervek 
érkeznek majd be az Igazgatósághoz. Remélhetőleg távol tarthatják a notóriusan hibás 
pályázatokat beküldőket. 
 
A nevezési díj adminisztrációs folyamata a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál jól 
kialakított, jelenleg is működő mechanizmus, ezért a nevezési díjfizetési kötelezettségének 
általánossá tétele a lebonyolításában nem jelent akadályt. Fontos viszont megjegyezni, hogy a 
nevezési díjat – a döntés eredményétől függetlenül – a pályázók nem kapják vissza. 
A Bizottság 2011. október  20-i ülésén elfogadta, hogy a nevezési díj befizetési kötelezettség 
teljesítése alól – részletes indokolás alapján – egyes pályázatok vagy pályázók esetében a 
Bizottság elnöke egyedi felmentést adhat beszámolási kötelezettséggel a Bizottság felé. 
 

d) A Márai-program értékelése és folytatása 
 
A Márai-programot a Nemzeti Kulturális Alap – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
koncepciója alapján – a tervezett időben, 2011. április 15-én elindította. Határidőre 273 kiadó 
7939 könyvet regisztrált. A két Márai Ideiglenes testület kiválasztotta azt a 250-250 címet, 
amelyből összeállt a Márai-lista. 581 könyvtár élt a rendelés lehetőségével, nyolc nem. A 
könyvtárak – különösen a szakkönyvtárak – folyamatosan jelezték azt a nehézséget, hogy a 
megadott keretüket nem tudják fele-fele arányban szép- és szakirodalomra fordítani, ezért 
kérik ennek feloldását. Nem minden kiadó tudta szállítani a megrendelt példányszámot, volt, 
aki a pályázatban megadott 200 példányt sem. A keretösszeg maradványát a rendelések és 
kiszállítások lezárása után felül kell vizsgálni és dönteni a II. listára való átcsoportosításról 
azoknak a könyvtáraknak az esetében, akik nem tudták keretüket rajtuk kívül álló okok miatt 
felhasználni. A Bizottság az alábbi változtatásokat javasolja Miniszter úrnak a Márai II. lista 
összeállításához:  
 

 500-500 címből álló szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket tartalmazó lista 
készüljön. 

 A könyvtárak gyűjtőkörüknek megfelelően élhessenek a számukra megadott keret 
felhasználásával százalékos megkötés nélkül.  
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 A kiadók jelölhessenek újra olyan könyveket, amelyek már egyszer a listákon 
szerepeltek, de a kurátorok minden könyvről újra döntsenek.  

 A Márai-program megvalósításában továbbra is a KELLO legyen a közreműködő, 
akinek el kell végeznie az elektronikus felületen azokat a korrekciókat, amelyet az 
kurátorok és a kiadók tapasztalata alapján az NKA Márai testületei szempontként 
megjelölnek.  

 A Márai II. lista összeállítása 2011. október 25-től kezdődjön meg és a program 
lebonyolítása 2012. június 30-ig fejeződjön be.  

 
A Márai-program több eleme forráshiány miatt nem tudott megindulni. A Bizottság a Márai-
programot a következők szerint javasolja folytatni, amelyhez Miniszter úr egyetértését kéri:  

 III. részprogram – Publishing Hungary 
Célja a magyar irodalom és kultúra külföldi terjesztése, megismertetése, amelyre 
magyarországi és külföldi kiadók nyújthatnak be pályázatot. A pályázati felhívást a 
két Márai-testület állítsa össze 2011. október 25-ig. Felhasználható keretösszeg: 30 
millió forint.  

 IV. részprogram – Kommunikáció (programszervezés) 
A Márai-programnak az a célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a 
magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az 
olvasókhoz, ezért fontos, hogy elindulhasson a Márai-listás könyvek népszerűsítése, a 
különböző irodalmi programok, író-olvasó találkozók megszervezése. Felhasználható 
keretösszeg: 80 millió Ft (írószervezetek programjaira 35 millió Ft, könyvtárak 
programjaira 45 millió Ft). A pályázat meghirdetésének határideje: azonnal. 

 

2. Kínai delegáció a Nemzeti Kulturális Alapnál 

  
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Székházába 2011. november 8-án 3 fős kínai 
küldöttség érkezett. A magas szintű kulturális delegációt L. Simon László, az NKA 
Bizottságának elnöke és Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatósága mb. igazgató 
asszonya fogadta és látta vendégül. A megbeszélésen részt vett Mr. Wang Dexin, a pekingi 
Irodalmi és Művészeti Szövetség főtitkárhelyettese, Mr. Tang Wei, a pekingi Irodalmi és 
Művészeti Szövetség humánerőforrás-osztályának vezetője és Mr. He Xiaobin, a pekingi 
Nemzetközi Művészeti Iskola Akrobatikus Cirkusz Stúdiójának kreatív igazgatója. 
  
L. Simon László elnök úr bevezető mondataiban hangsúlyozta, hogy a kínai–magyar 
kulturális kapcsolatok nagyon hosszú időre tekintenek vissza, az elmúlt évek gyümölcsöző 
együttműködési megállapodása keretében számos magyar művész látogatott el Kínába. 
Kiemelte, hogy a kínai nép nagy szeretettel bánik saját kultúrájával, amely magatartás 
példaértékű lehet a magyar állam számára is.  
 
Mr. Wang Dexin úr, a delegáció vezetője nagyon örült, hogy ismét Magyarországra 
látogathattak, külön köszönetet mondott Elnök úrnak és Igazgató asszonynak a szívélyes 
fogadtatásért, vendéglátásért. A kulturális küldöttség célja, hogy tanulmányozzák és 
elősegítsék a kínai–magyar kulturális kapcsolatok minél szélesebb körben való kiépülését, 
illetve a két ország közötti jövőbeli együttműködéseket kívánják előkészíteni. 
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 A találkozón Elnök úr ismertette a Nemzeti Kulturális Alap működését, a jelenlegi 
kollégiumi rendszer struktúráját, azon belül az egyes szakterületek tevékenységi köreit, 
valamint tájékoztatást adott a Bizottság főbb feladat- és döntési jogköreiről. Az Igazgatóság 
szerkezeti felépítéséről és a közel 100 fős dolgozói létszám munkájáról Igazgató asszony 
adott összefoglalást, majd röviden ismertette a Nemzeti Kulturális Alap főbb bevételi 
forrásait, költségvetési számadatait. 
 
 Végezetül a megbeszélést mindkét fél nagyon sikeresnek és eredményesnek minősítette, a 
jelenlegi kulturális kapcsolatok megőrzése érdekében és a jövőbeli együttműködés 
reményében kölcsönös segítségnyújtásról és bizalmukról biztosították egymást. 
 

3. Az NKA Bizottsága elnökének tájékoztató értekezlete a Szépművészeti Múzeumban 

 
L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke 2011. november 10-én, 13 
órai kezdettel tájékoztató értekezletet tartott a Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában. 
Az eseményre meghívást kapott az NKA összes jelenlegi tisztségviselője: a Bizottság tagjai, a 
szakmai kollégiumok vezetői és tagjai, valamint az ideiglenes kollégium vezetői és tagjai. Az 
értekezlet témája a Nemzeti Kulturális Alap új irányának, átalakításának főbb lépéseinek 
ismertetése volt.  
 
A megjelenteket Dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója köszöntötte, aki 
bevezető mondataiban kiemelte a Nemzeti Kulturális Alap jelentőségét, legfőbb mecénás 
szervezetként betöltött szerepét a magyar kulturális életben. Hangsúlyozta, hogy L. Simon 
László elnök úr személyében biztosítékot lát az NKA új céljainak megvalósítására anélkül, 
hogy a szakmai területek autonómiája és az Alap költségvetési függetlensége sérülne. 
Végezetül Elnök úrnak nagyon jó és eredményes munkát kívánt, a megjelenteknek pedig 
további sikereket. 
 
L. Simon László elnök úr mindenekelőtt elismerését és köszönetét fejezte ki minden egyes 
bizottsági tagnak, a kollégiumok vezetőinek és tagjainak az eddig elvégzett szakmai 
munkájukért, nélkülük a Nemzeti Kulturális Alap nem lenne a mai napig is a kulturális élet 
egyik legmeghatározóbb intézménye. A Bizottság 2011. október 20-i ülésén elfogadta a 
szakmai kollégiumok új struktúrájának kialakítására, a jelenlegi rendszer átszervezésére tett 
javaslatát, és egyben kezdeményezték Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnál a Nemzeti 
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. (V. 9.) 
NKÖM rendelet módosítását. A végrehajtási rendelet elfogadását követően az új kollégiumi 
rendszerben az összeillő, rokon szakterületek egymás mellé csoportosításával 9 állandó 
kollégium fog működni 2012. január 1-jétől: az Előadó-művészet, az Építőművészet és 
Örökségvédelem, a Folyóirat-kiadás, a Könyvkiadás, a Közgyűjtemények, a Közművelődés 
és Népművészet, a Kulturális Fesztiválok, a Szépirodalom és Ismeretterjesztés, valamint a 
Vizuális Művészetek Kollégiumai.  
 
A kollégiumok számának csökkentésével egyidejűleg kevesebb lesz az NKA 
tisztségviselőinek tagsága is, a jelenlegi 150 kurátor helyett 72 szakember kap kinevezést. 
Kihangsúlyozta, hogy a kollégiumi rendszer átalakítása és a tisztújítási eljárás folyamata csak 
a végrehajtási rendelet elfogadását követően indulhat meg, amelynek megjelenése után 
minden jelenlegi tisztségviselő mandátuma megszűnik, ezért kérte a szakmai kollégiumok 
vezetőit, hogy a 2011. évi szakmai beszámolókat még ők állítsák össze. A kollégiumi 
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beszámolók – a Bizottság általi – elfogadását követően, a 2011. évi tiszteletdíjak fennmaradó 
része a jelenlegi kurátorokat illeti meg. 
 
Az Alaphoz beérkező pályázatok mennyisége várhatóan jövőre sem csökken, így az egyes 
kollégiumi tagokra háruló feladat növekszik, ezért a Bizottság javaslata alapján 
kezdeményezte Miniszter úrnál a tisztségviselők tiszteletdíjának 25%-kal való emelését. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a delegálás folyamata nem változik, továbbra is a törvényi 
előírások szerint zajlik, tehát a kuratóriumi tagokat ezentúl is fele arányban a kultúráért 
felelős miniszter jelöli, fele arányban pedig az érintett társadalmi szervezetek delegálják, 
következésképp érdekvédelmük semmilyen formában nem sérül. A Bizottság előző ülésén 
kijelölte az új kollégiumok tisztújítási folyamatának koordinálására és lebonyolítására felkért 
kulturális szakterületek ernyőszervezeteit, a többi eljárásban résztvevő delegáló szervezet 
listájának összeállítása még folyamatban van. Megemlítette, hogy az előző évek gyakorlatától 
eltérően az idei évben a tisztújítási eljárás folyamatára pontos és részletes szabályozást 
határoz meg a szakmai szervezeteknek, természetesen törvény adta demokratikus jogukat 
figyelembe véve. 
 
A Bizottság további határozatait ismertetve elmondta, hogy a jövő évtől kezdődően a 
kollégiumok valamennyi felhívásánál pályázati feltételként előírják a nevezési díj befizetési 
kötelezettségét, amelynek teljesítése alól – részletes indokolás alapján – egyes pályázatok 
vagy pályázók esetében a Bizottság elnöke adhat egyedi felmentést. Ebben az esetben különös 
figyelmet kell fordítani a határon túlról, illetve az Európai Unió területén kívülről pályázókra, 
hiszen nem szabad, hogy bárki számára nehézséget okozzon a nevezési díj befizetési 
kötelezettsége a pályázati eljárásban való részvételnél. 
 
A jövő évi költségvetési helyzetet elemezve elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2012-
ben az előirányzatok alapján 10,1 milliárd Ft bevétellel kalkulálhat, így nem lesz olyan 
terület, amely jövőre kevesebb pályáztatásra fordítható pénzt kapna, mint az idén. A 2012. évi 
költségvetési előirányzatok és a kulturális területre fordítható összeg ismeretében jelentős 
szempont, hogy a kollégiumok számának és ezzel együtt a kurátorok létszámának 
csökkentésével a működési kiadások csökkenése érhető el, így a pályáztatásra fordítható 
támogatás összege növelhető. További forrásnövekedés várható az újra bevezetésre kerülő 
pornótermékekre kivetett kulturális járuléktól, illetve a megalakuló Magyar Nemzeti Filmalap 
számos filmes terület finanszírozását átveszi, amelyek eddig az NKA költségvetését terhelték. 
A magyar kultúrának minden pluszforrásra szüksége van, ezért javaslatot fog tenni egy 
francia mintára bevezetendő „multiplex-adóra”, amely a filmforgalmazók bevételének 3 
százalékát az artmozik támogatására vonná el. Az így befolyt összegeket az NKA pályáztatási 
célokra használhatná fel. Egyéb bevételi lehetőségként meg fogja vizsgálni egy olyan 
társadalmi program beindítását, amely polgári erénnyé teszi a kultúra támogatását. A mecénás 
programra bejövő pénzt szintén a Nemzeti Kulturális Alap fogja kezelni. 
  
Tájékoztatta a tisztségviselőket, hogy közös pályázati programok megvalósítása érdekében 
együttműködési megállapodásokat kezdeményez a kulturális élet határterületeivel, az Oktatási 
Államtitkársággal, a Fejlesztési Minisztériummal, valamint tárgyalásokat folytat a Petőfi 
Irodalmi Múzeummal. A jövőben ésszerűsíteni és egyszerűsíteni kívánja az NKA pályáztatási 
rendszerének gyakorlatát, valamint felülvizsgálja és megszünteti a párhuzamos 
támogatásokat. 
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Tervei között szerepel egy nagyszabású nemzetközi kulturális konferencia szervezése, 
egyrészt az Alaphoz hasonló intézmények tapasztalatainak megosztása, másrészt az NKA 
nemzetközi viszonylatban történő kedvező pozicionálása érdekében. A konferenciára 
meghívást kap minden olyan határon túli, és nem EU-tagországnak a szervezete is, amely 
elsődleges feladataként a nemzeti kultúrát támogatja akár állami költségvetésből, akár azon 
kívüli magánforrásokból. 
 
L. Simon László elnök úr beszámolója után a jelenlévők kérdéseket tehettek fel az 
elhangzottakkal kapcsolatosan, amelyekre Elnök úr részletes válaszokat adott. 
Végezetül Elnök úr megköszönte a jelenlévők részvételét, majd bezárta az értekezletet.  
 
 

A 2011. évi bizottsági munka menete 

 
A Bizottság a 2011. év során kilenc rendes ülést, és két rendkívüli ülést tartott. A Testület az 
ülések mindegyikén határozatképes volt. Az ülések napirendjei az alábbiak szerint alakultak: 
 
1. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CXLVII. ülése – 2011. január 14. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Az NKA 2011. évi pénzkeretének felosztása 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. Az NKA törvénye végrehajtási rendeletének további módosítása 

Előterjesztő: Dr. Hári Miklós 
3. A Színházi Szakmai Kollégium kiegészítése stratégiájához 

Előterjesztő: Szabó István, a Színházi Szakmai Kollégium vezetője 
4. Az NKA-ról szóló törvény 9. §-ának konkretizálása 

Előterjesztő: Perlik Pál 
5. Az NKA Szakmai Kollégiumainak könyvkiadás-támogatási koncepciója 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
6. Vegyes folyóiratok közös támogatása 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
7. Csökkentett időtartamú alkotói támogatások megítélésének lehetősége 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
8. Az NKA Szakmai Kollégiumainak bizottsági felelősségi rendszerének kialakítása 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
Tájékoztató napirendi pont: 
1. Az NKA törvényének módosulásáról 

Előterjesztő: Dr. Hári Miklós 
 
2. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CXLVIII. ülése – 2011. február 16. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
Rendkívüli napirendi pont:  

Az NKA keretek zárolása a 1025/2011. (II.11.) számú Kormányhatározat 6. pontjának 
megfelelően 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkaterve  
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Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. Az NKA szakmai kollégiumai 2011. évi beszámolójának szempontrendszere 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
3. A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium keret átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
4. Pályázati maradványpénzek központosítása 

Előterjesztő: Perlik Pál 
Tájékoztató napirendi pontok: 
1. Tájékoztató a Márai-program indításáról 

Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell 
2. Egyebek 
 
3. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CXLIX. ülése – 2011. március 16. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2010. évi beszámolója 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. A Nemzeti Kulturális Alap Szakmai Kollégiumainak 2010. évi beszámolói 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
 
4. ülés – rendkívüli ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CL. rendkívüli ülése – 2011. március 30. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Az 1025/2011. (II.11.) Kormány határozat Nemzeti Kulturális Alapot érintő további 

következményei, intézkedések 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

2. Az NKA szakmai kollégiumok 2010. évi beszámolóinak Bizottságra vonatkozó részei 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

 
5. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLI. ülése – 2011. május 11. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Az NKA szakmai kollégiumok 2010. évi beszámolóinak Bizottságra vonatkozó részei 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium 2010. évi kiegészített  
 beszámolója 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
3. A Kráter Műhely Egyesület javaslata 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
4. A folyóirat-támogatásokkal kapcsolatos bizottsági határozatok és a folyóirat-betétlap 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Perlik Pál 
Közreműködő: Barna Márton 

5. Az NKA Miniszteri Ideiglenes Kollégium 2010. évi szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 
Összeállításért felelős: Dr. Péli Erzsébet 

6. Az NKA Miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2010. évi beszámoló 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 
Összeállításért felelős: Dr. Révész Mária 
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7. Az NKA Igazgatóságának 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: Perlik Pál 

Tájékoztatást igénylő napirendi pontok: 
8. Tájékoztató a www.nka.hu portál korszerűsítése érdekében tett lépésekről 

Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell 
9. Tájékoztató a Márai-program alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Ramháb Mária 
10. Tájékoztató a II. félévi pályázati naptárról 

Tájékoztatót tartja: Perlik Pál 
Közreműködő: Barna Márton 

11. Tájékoztató a bevételek alakulásáról 
Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

12. Egyebek 
 
6. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLII. ülése – 2011. június 14. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. A Márai-program döntéseinek tanulságai és levonandó következtetések 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. Az NKA Bizottságának ellenőrzési nyomvonala és kockázatkezelési rendje 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
3. A Zenei Szakmai Kollégium kérése 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
4. A Múzeumi Szakmai Kollégium „Értékmentő Pulszky Program ” című 
 kezdeményezése 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
5. Az NKA 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének és az NKA 

Igazgatósága 2012. évi működéséhez szükséges NKA-támogatás megállapítása 
Előterjesztő: Perlik Pál 

6. Címzett támogatás biztosítása – határon túli folyóiratok beszerzésére és eljuttatására 
hazai könyvtárak részére – Könyvtári Kollégium számára a 2012 évi keret terhére 
Előterjesztő: Perlik Pál 

7. 2012-re vállalható kötelezettség folyóirat-támogatások esetében 
Előterjesztő: Perlik Pál 

8. 2012. évi folyóirat-betétlap pontosítása 
Előterjesztő: Perlik Pál 

Tájékoztatást igénylő napirendi pontok: 
9. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a szükséges intézkedések megtétele 

Tájékoztatót tartja: Perlik Pál 
10. Tájékoztató a címzett támogatási pályázatok állásáról 

Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell 
11. Kollégiumi döntések, azok nyilvánosságra hozatala, valamint a szerződéskötések 

időszükséglete alakulásáról 
Tájékoztatót tartja: Perlik Pál 

12. Pályázati adatlap pontjai alkalmazásának magyarázata 
Tájékoztatót tartja: Perlik Pál 

13. Színházi terület 2010. évi támogatása 
Tájékoztatót tartja: Perlik Pál 

14. Egyebek 
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7. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLIII. ülése – 2011. szeptember 1. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. A 2012. évi folyóirat-felhívások kötelező elemei 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
2. Döntés a Márai-program további megvalósításával összefüggő feladatokról 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
3. Határozat a kollégiumi döntések szavazati arányaira vonatkozólag 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
4. A Mozgókép Szakmai Kollégium kérelme a 11/2011. (II.16.) számú bizottsági 

határozattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

5. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága és a Szakmai Kollégiumok Belső Kontroll és 
Kockázatkezelési Szabályzata 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

6. Döntés az NKA 2012. évi tisztújítással kapcsolatos feladatairól 
Előterjesztő: Jankovics Marcell 

7. A Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi bevételének várható alakulásáról, keretek 
 emeléséről 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
8. Az NKA Igazgatósága 2011. évi hirdetményei – pályázati felhívások megjelentetése a 

médiában 
Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 

Tájékoztatást igénylő napirendi pontok: 
9. Tájékoztató az első félév munkájáról, a nyári eleji ülés óta történt eseményekről 

Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell 
10. Tájékoztató az NKA 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének és az 

NKA Igazgatósága 2012. évi működéséhez szükséges NKA támogatás 
megállapításáról 
Tájékoztatást tartja: Krucsainé Herter Anikó 

11. Tájékoztató a www.nka.hu portál átalakulásáról, további fejlesztéséről 
Tájékoztatót tartja: Jankovics Marcell 

 
8. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLIV. ülése – 2011. október 13. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Az Ithaka-program Ideiglenes Kollégium Alapító okiratának tervezete 

Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 
2. A Természetbúvár Alapítvány kérelme 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
3. A Magyar Nemzeti Galéria kérelme 

Előterjesztő: Jankovics Marcell 
4. Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Műemléki és Régészeti 

Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról 
Előterjesztő: Meggyesi Tamás kijelölt Bizottsági tag 

Tájékoztatást igénylő napirendi pontok: 
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5. Tájékoztató az NKA 2012. évi ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének és az 
NKA Igazgatósága 2012. évi működéséhez szükséges NKA-támogatás 
megállapításáról 
Tájékoztatást tartja: Krucsainé Herter Anikó 

 
9. ülés – rendkívüli ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLV. ülése – 2011. október 20. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi törvény végrehajtására kiadott 9/2006. 

(V. 9.) NKÖM rendelet tervezet véleményezése  
Előterjesztő: L. Simon László 

2. A kollégiumi vezetők, tagok tiszteletdíj emelése 
Előterjesztő: L. Simon László 

3. A Márai-program értékelése és folytatása 
Előterjesztő: L. Simon László 

4. Nevezési díj bevezetése 
Előterjesztő: L. Simon László 

5. A 64/2008. (VIII.12.) számú bizottsági határozat módosítása az NKA kollégiumainak 
tisztújítási folyamatának koordinálására és lebonyolítására vonatkozó 
ernyőszervezetek meghatározásáról 
Előterjesztő: L. Simon László 

 
10. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLVI. ülése – 2011. november 17. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Döntés a zárolt keret felhasználásáról  

Előterjesztő: L. Simon László 
2. Döntés az NKA Szakmai Kollégiumok 2011. évi beszámolójának leadási határidejéről 

és tartalmáról 
Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok: 
3. Tájékoztató az NKA 2012. évi ellenőrzési terv összeállításáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 
4. Tájékoztató az NKA 2012. évi tisztújításának előkészítéséről 

Tájékoztatót tartja: L. Simon László 
 
11. ülés 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának CLVII. ülése – 2011. december 15. 
Döntést igénylő napirendi pontok: 
1. Javaslat a miniszteri keret felhasználására 

Előterjesztő: L. Simon László 
2. A 2012. évi pályázati naptár tervezetének kidolgozása, illetve a 2012. évi pályázati 

kiírások alapvető célkitűzéseinek meghatározása 
Előterjesztő: L. Simon László 

3. Az NKA kollégiumainak 2011. évi szakmai beszámolói szempontrendszerének 
kiegészítése 
Előterjesztő: L. Simon László 

4. A 2012. évi pénzügyi keretek és más a törvényben meghatározott egyéb feltételekről 
döntés 
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Előterjesztő: L. Simon László 
5. Döntéshozatal „A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részvétele a 2012-es Raoul 

Wallenberg Év előkészítésében és lebonyolításában” tárgyú javaslat ügyében 
Előterjesztő: L. Simon László 

6. Javaslat a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma tagsági létszámának emelésére 
Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok: 
7. Tájékoztató az NKA 2012. évi tisztújításának előkészítéséről 

Tájékoztatót tartja: L. Simon László 
8. Tájékoztató a Márai-program aktuális állásáról 

Tájékoztatót tartja: L. Simon László 
 
 

A 2011. évi bizottsági üléseken született határozatok jegyzéke 

A Bizottság a 2011. év során kilenc rendes ülést, és két rendkívüli ülést tartott. Írásbeli 
szavazás útján történő döntésre a 2011. év nem volt szükség. A bizottsági üléseken született 
határozatok jegyzéke a következő: 
 
1/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Szakmai Kollégiumainak 
2011. évi pénzügyi keretét a mellékletben meghatározott összegek szerint, amellyel Miniszter 
úr egyetértett.  

1/2011. (I.14.) számú határozat melléklete 
 

Megnevezés 2011. évi játékadó bevételből 
2011. évi játékadó bevétel 8.691.800.000
Működési kiadások 907.000.000
Pályáztatási keret 7.784.800.000
  Márai-program 600.000.000
  Pályáztatásra fordítható szabad keret 7.184.800.000
Miniszteri keret 1.796.200.000
Kollégiumi keretek mindösszesen 5.388.600.000
 
Koll.  2011. évi keret 

Kód Megnevezés 
2011.évi 

keret (Ft) 

Stratégiához 
kapcsolódó 
többletigény 

(Ft) 

Összesen (Ft)
Címzett 

támogatás 
(Ft) 

Mindösszesen 
(Ft) 

10 Mozgókép     359.000.000   359.000.000  1.500.000 360.500.000 
13 Színházi       249.000.000 11.000.000 260.000.000   260.000.000 
14 Zenei                       290.000.000 20.000.000 310.000.000 50.000.000 360.000.000 
15 Táncművészeti      205.000.000 15.000.000 220.000.000 15.000.000 235.000.000 
16 Képzőművészeti  269.000.000   269.000.000 35.000.000 304.000.000 
17 Iparművészeti 240.000.000   240.000.000 30.000.000 270.000.000 
18 Fotóművészeti 135.000.000 15.000.000 150.000.000   150.000.000 
19 Népművészeti 217.000.000 70.000.000 287.000.000   287.000.000 
20 Közművelődési 389.000.000  389.000.000 17.000.000 406.000.000 
21 Könyvtári 272.000.000   272.000.000 30.000.000 302.000.000 
22 Levéltári     167.000.000  167.000.000   167.000.000
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Koll.  2011. évi keret 

Kód Megnevezés 
2011.évi 

keret (Ft) 

Stratégiához 
kapcsolódó 
többletigény 

(Ft) 

Összesen (Ft)
Címzett 

támogatás 
(Ft) 

Mindösszesen 
(Ft) 

23 Múzeumi  309.000.000  324.000.000 111.000.000 435.000.000
 MTI archiválás 15.000.000  

24 Építőművészeti 110.000.000 40.000.000 150.000.000  150.000.000

25 
Ismeretterjesztés 
Környezetkultúra 

277.000.000  277.000.000 28.000.000 305.000.000

26 Szépirodalmi 339.000.000  339.000.000  5.000.000 344.000.000

27 
Műemléki és 
Régészeti 

376.000.000  376.000.000   376.000.000

28 
Kiemelt Kult. 
Progr. 

200.000.000 50.000.000 250 000.000 350.000.000 600.000.000

 
Állandó Szakmai 
Kollégiumok 
kerete 

4.418.000.000 221.000.000 4.639.000.000 672.500.000 5.311.500.000

 Ithaka program    50.000.000 50.000.000

 
Címzett keret 
összesen 

 722.500.000 5.361.500.000

Miniszteri keret 1.796.200.000  1.796.200.000   1.796.200.000
Címzett 
támogatásokra, 
stratégiához igazodó 
többlet támogatási 
igényekre 
rendelkezésre álló keret

970.600.000  

Stratégia és címzett 
támogatásra felosztva 

943.500.000      

Rendelkezésre álló 
kiosztható szabad keret 

27.100.000      

 

Kollégium Címzett téma 

Címzett 
összeg 

2011. évre 
(Ft) 

Cél téma / 
összeg (Ft) 

Mozgókép (10) DVD film megjelentetése 1.500.000 
Zene (14) Bartók Új Sorozat folytatása 40.000.000  
  Életmű megjelentetésre 10.000.000  

Tánc (15) 
Nemzetközi szimpózium 
megrendezése (Magyar EU elnökség)

15.000.000  

Képző (16) 
Nemzetközi vásárokon részvétel 

30.000.000 
Életmű kiállítás / 

10.000.000
 Kortárs múzeumpedagógiai projektek 5.000.000 
Ipar (17) Digitalizálás 25.000.000  
 Gyermekkönyvek illusztrálása 5.000.000 
Közműv. (20) Cirkuszművészet fejlesztése 6.000.000  
 Művelődési házak zenei programjai 11.000.000 

Könyvtár (21) 
Könyvtárak összefogása a 
társadalomért, Internet Fiesta, BV 
állománybővítés 

30.000.000  
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Kollégium Címzett téma 

Címzett 
összeg 

2011. évre 
(Ft) 

Cél téma / 
összeg (Ft) 

Múzeum (23) Felemelő század 100.000.000  
  Digitalizálás 11.000.000  
Ismeretterjesztés (25) Gyermekkultúra támogatása 23.000.000 

 
Édes Anyanyelvünk és a Századvég 
c. folyóiratok 2011. évi 
megjelentetése 

5.000.000 

Szépirodalom (26) Gyermekkönyvek kiadása 5.000.000 
Kiemelt Kult. Programok (28) Kultúra-turisztika együttműködés 200.000.000  
  Nemzetközi együttműködés 150.000.000  
Állandó kollégiumok összesen: 672.500.000  
Ithaka program: 50.000.000  
Mindösszesen: 722.500.000  
 
2/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság egyhangúlag támogatta az NKA Igazgatósága által előterjesztett módosítási 
javaslatát a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendeletnek, amely szerint indokolt a törvény végrehajtási 
rendelete módosításának a Bizottság által 34/2010. (IX.6.) számú határozatában elfogadott 
tervezetéből a 10. § elhagyása, amellyel Miniszter úr egyetértett. 
 
3/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházi Szakmai Kollégium középtávú stratégiájának 
kiegészítését, és határozott az NKA portálján való megjelentetéséről. 
 
4/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság – a miniszterrel egyetértésben – az NKA-ra vonatkozó törvény 9. §-ának (1) és 
(3) bekezdését az alábbiakban konkretizálja: A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai 
kollégiumok a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos 
pályázatokra, valamint egyedi döntésekre a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-
áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell 
figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított 
konkrét cél, vagy címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a 
kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra 
történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. 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. A határozat visszavonásig érvényes! 
 
5/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság úgy határozott, hogy a kiadóknak a pályázat eredeti költségvetésében szereplő 
honoráriumot legalább a megítélt támogatás arányában ki kell fizetniük a szerzőknek, és ezt 
az elszámolásukban igazolniuk is kell. Fenti határozat nem vonatkozik a katalógusok, 
kiskatalógusok és egyéb nem a konkrét könyvkiadás kategóriájába tartozó kiadványokra. 
Szintén nem vonatkozik az NKA-tól a támogatott kiadvány esetében már alkotói 
támogatásban részesült szerzőkre. 
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6/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság nem kívánja korlátozni a kollégiumokat abban, hogy alkotói támogatást milyen 
időtartamra adnak egy-egy pályázónak. Azt azonban fontosnak tartja, hogy ne egységes 
időintervallumra, hanem a pályázó által jelzett, az alkotáshoz szükséges, a kollégium által is 
reálisnak tartott időszakra állapítsák meg az alkotói támogatást. A Bizottság úgy határozott 
továbbá, hogy nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, 
aki a tárgyévet megelőző három éven belül az adott Szakmai Kollégiumtól alkotói 
támogatásban már részesült. Ez minden Szakmai Kollégiumra vonatkozik. 
 
7/2011. (I. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Szakmai Kollégiumainak "felügyeleti" 
rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
Benyhe István  Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium, 

Szépirodalmi Szakmai Kollégium  
Dubrovay László   Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium,  

Zenei Szakmai Kollégium  
Fitz Péter    Múzeumi Szakmai Kollégium  
Hegedűs D. Géza   Színházi Szakmai Kollégium  
Kiss János    Táncművészeti Szakmai Kollégium  
Kozma Károly   Fotóművészeti Szakmai Kollégium,  

Mozgókép Szakmai Kollégium  
Meggyesi Tamás   Építőművészeti Szakmai Kollégium,  

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium  
Ramháb Mária   Könyvtári Szakmai Kollégium,  

Levéltári Szakmai Kollégium,  
Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium,  
Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 

Rózsa Edit    Közművelődési Szakmai Kollégium,  
Népművészeti Szakmai Kollégium 

Simonffy Márta   Iparművészeti Szakmai Kollégium,  
Képzőművészeti Szakmai Kollégium 

 
8/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkatervét 
elfogadja, amelyet Miniszter úr jóváhagyott. 
 
9/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a kollégiumok 2011. évi szakmai beszámolói szempontrendszerét a javasolt 
módosítások figyelembevételével egyhangúlag elfogadta, amelyet az érintettek közvetlenül 
kapnak meg. 
 
10/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a 1025/2011. (II.11.) számú Kormányhatározat 6. pontjának értelmében a 
mellékletben jóváhagyott zárolásra vonatkozó javaslatot – egy nem szavazat ellenében – 
elfogadta, amellyel Miniszter úr egyetértett.  
 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   38  /  317 
 

 
 

 
 

 

Kollégiumok Jóváhagyott keret (Ft)
2011. évi 

kötelezettségek 
(Ft) 

2011.02.16. 
zárolási 

javaslat (Ft) 

2011.02.16. 
szabad keret 

(Ft) 
Mozgókép  360 500 000 36 450 000 41 500 000 282 550 000
Színház  260 000 000 51 800 000 30 000 000 178 200 000
Zene  360 000 000 43 300 000 41 500 000 275 200 000
Tánc  235 000 000 23 800 000 27 000 000 184 200 000
Képző  304 000 000 60 400 000 35 000 000 208 600 000
Ipar  270 000 000 41 500 000 31 000 000 197 500 000
Fotó  150 000 000 21 000 000 17 300 000 111 700 000
Népművészet 287 000 000 20 593 500 33 000 000 233 406 500
Közművészet 406 000 000 25 000 000 46 700 000 334 300 000
Könyvtár  302 000 000 22 175 151 34 700 000 245 124 849
Levéltár  167 000 000 3 170 000 19 200 000 144 630 000
Múzeum  435 000 000 15 000 000 50 000 000 370 000 000
Építőművészet  150 000 000 46 000 000 15 000 000 89 000 000
Ismeretterjesztés  305 000 000 159 000 000 31 000 000 115 000 000
Szépirodalom  344 000 000 230 000 000 37 800 000 76 200 000
Műemlék és Régészet  376 000 000 43 192 000 41 300 000 291 508 000
Kiemelt Kult. Progr. 600 000 000 0 67 000 000 533 000 000
Állandó kollégiumok 
összesen: 

5 311 500 000 842 380 651 599 000 000 3 870 119 349

Márai Program   600 000 000 0 73 900 000 526 100 000

Miniszteri keret  1 796 200 000  250 000 000 1 546 200 000
Márai Program 
miniszteri keretből 

400 000 000 0 46 000 000 354 000 000

Ithaka Program 50 000 000 0 50 000 000 0

Tartalék keret 27 100 000 0 27 100 000 0

Mindösszesen: 7 784 800 000 842 380 651 1 000 000 000 5 942 419 349

 
11/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Mozgókép Szakmai Kollégium keretéből 
41.500.000 Ft-ot zárol. A zárolás következtében a Bizottság javasolja a Kollégiumnak a 2011. 
január 17-i beérkezési határnappal kiírt pályázati felhívásában szereplő 1., 2. és 4. altémák 
döntésének elhalasztását a jelzett összeghatárig. Amennyiben a többi altémában (3., 5., 6., 7.) 
maradvány keletkezik, azt az 1. és 2. altémában (fejlesztés) a Bizottság kioszthatónak tekinti. 
 
12/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 
2009. december 9-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére a végveszélybe került, 
vagy veszélyeztetett régészeti lelőhely, műemlék, vagy műemlék szerves részét képező 
képzőművészeti alkotás megmentésére hozott 10.000.000 Ft-os támogatási döntését 
visszavonja. Az Igazgatóság a támogatási összeg visszafizetéséből származó bevételt 
központosított bevételként kezeli. 
 
13/2011. (II.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Igazgatóság javaslatát és úgy határozott, hogy pályázati 
támogatási visszafizetésekből, lemondásokból és félbeszakításokból keletkezett bevételeket az 
Igazgatóság központosítottan kezelje. A központosított összeg nagyságáról a júniusi bizottsági 
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ülésen adjon tájékoztatást és az ott elhangzottak figyelembe vételével készítsen a 2011. 
szeptemberi bizottsági ülésre javaslatot az összeg felhasználására vonatkozóan.   
 
14/2011. (III.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság támogatja Jankovics Marcell elnök úr azon törekvését, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos szervezeti, szakmai és pénzügyi 
kérdésekben előzetesen nyújtson tájékoztatást a várható változásokról, kérje ki az elnök 
(személyes közreműködésével a Bizottság) véleményét döntéshozatal előtt. A kulturális 
területen ilyen mértékű pénzügyi elvonás úgy a szakterület, mint az Alap ellehetetlenüléséhez 
vezet, ezért sürgető feladat a közös konzultáció a minisztérium, az NKA és a szakmák között. 
 
15/2011. (III.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2010. évi 
beszámolóját a javasolt módosítások figyelembevételével elfogadta. 
 
16/2011. (III.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolókat a Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium beszámolójának 
kivételével egyhangúlag elfogadta. A Bizottság döntése értelmében a Kiemelt Kulturális 
Programok Szakmai Kollégium beszámolóját kiegészítésre és átdolgozásra visszaadja, 
amelyet a Kollégiumnak a következő bizottsági ülésre kell ismételten benyújtania. 
 
17/2011. (III.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Márai-program II. részprogramjában szereplő 
kommunikációs feladatra a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése részére 
meghívásos pályázatot a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium egyedül írja ki, ugyanakkor a 
költségeket a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium és a Márai Tényirodalmi Ideiglenes 
Kollégium közösen fedezze.   
 
18/2011. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. 
(II.11.) kormányhatározat 3. pontja szerinti NEFMI intézkedések végrehajtása érdekében a 
Bizottság a Kollégiumok 2011. évi pénzügyi kereteit érintő, a mellékletben részletezett 
zárolást – 1 fő tartózkodása mellett – tudomásul vette, amellyel Miniszter úr egyetértett.  

 
18/2011. (III.30) számú határozat melléklete 

Kollégiumok 
2011.02.16. 

szabad keret 

2011.02.16-
ai zárolás 

után vállalt 
köt. 

2011.03.30. 
zárolási 
javaslat 

2011.03.30-ai 
zárolás utáni 
szabad keret 

1. 2. 3. 4. 5=2-(3+4) 
Mozgókép  282 550 000 88 985 000 12 000 000 181 565 000
Színház  178 213 000 7 800 000 170 413 000
Zene  275 200 000 12 050 000 263 150 000
Tánc  184 200 000 141 888 000 1 800 000 40 512 000
Képző  208 600 000 9 050 000 199 550 000
Ipar  197 500 000 8 550 000 188 950 000
Fotó  111 700 000 4 900 000 106 800 000
Népművészet 233 406 500 10 200 000 223 206 500
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Kollégiumok 
2011.02.16. 

szabad keret 

2011.02.16-
ai zárolás 

után vállalt 
köt. 

2011.03.30. 
zárolási 
javaslat 

2011.03.30-ai 
zárolás utáni 
szabad keret 

Közművészet 334 300 000 14 600 000 319 700 000
Könyvtár  245 124 849 10 700 000 234 424 849
Levéltár  144 630 000 6 270 000 138 360 000
Múzeum  370 000 000 129 177 000 10 480 000 230 343 000
Építőművészet  89 000 000 3 800 000 85 200 000
Ismeretterjesztés  115 000 000 4 900 000 110 100 000
Szépirodalom  76 200 000 3 300 000 72 900 000
Műemlék és Régészet  291 508 000 12 700 000 278 808 000
Kiemelt Kult. Programok  533 000 000 23 300 000 509 700 000
Állandó koll. összesen: 3 870 132 349 360 050 000 156 400 000 3 353 682 349
 
Márai Kollégiumok 880 100 000  445 100 000 435 000 000
Kiemelt soron tervezettből 526 100 000 294 725 000 231 375 000
Miniszteri keretből 
átengedett 

354 000 000 150 375 000 203 625 000

 
19/2011. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy kezdeményezi a www.nka.hu portál 
korszerűsítését, figyelemmel az egyébként is aktuális arculatváltásra. 
 
20/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyetért a lebonyolítói konstrukció áttekintésével. Felkéri az Igazgatóságot, hogy 
a Bizottság szeptemberi ülésére készítsen előterjesztést a javasolt szempontok 
figyelembevételével. 
 
21/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság támogatta a Képzőművészeti Kollégium azon kérését, hogy a pályázati adatlap 
kötelező mellékleteként meghatározott dokumentumokat CD-n, illetve DVD-n is 
benyújthassák a pályázók a Kollégium pályázati felhívásaira.  
 
22/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság nem támogatta a Könyvtári Szakmai Kollégium javaslatát, miszerint iskolai és 
szakkönyvtárak fejlesztésére is nyújtson támogatást a Nemzeti Kulturális Alap.  
 
23/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság javasolja a NKA Igazgatóságának, hogy tekintse át a végrehajtási folyamat 
gyorsítása érdekében teendő lépések lehetséges megoldásait. 
 
24/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság felhívja valamennyi szakmai kollégium figyelmét a gyermekkultúra támogatására 
tekintettel a szakmai kollégiumok középtávú stratégiájában megfogalmazott célokra, 
összhangban a Bizottság középtávú stratégiájával. 
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25/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium 
2010. évi munkájáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
26/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag elutasította a Kráter Műhely Egyesületnek az NKA Szépirodalmi 
Szakmai Kollégium támogatási rendszerének átalakítására tett javaslatát. 
 
27/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az egyszerűsített folyóirat-betétlap bevezetését a 2012. évi 
folyóiratok pályázatai esetében, ezzel egyidejűleg hatályukat vesztették az 54/2007. és a 
67/2008. számú határozatok ide vonatkozó részei. A folyóirat-betétlap pontosítására a 
Bizottság felkéri az NKA Igazgatóságát. 
 
28/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Miniszteri Ideiglenes Kollégium 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
29/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
30/2011. (V.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság továbbra is szükségesnek tartja a Márai-program eredetileg tervezett határidőinek 
betartását. Előre nem látható technikai okok miatt a Márai-lista kihirdetését legfeljebb 2011. 
június 6-ig meghosszabbítja. 
A Bizottság a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. vezetőjétől elvárja, hogy a Márai-program 
lebonyolításával kapcsolatos minden lényeges információt haladéktalanul írásban megadjon 
(e-mail) a Márai-program koordinálásáért felelős Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága tagjának 
és az NKA Márai Ideiglenes Kollégiumok titkárának, akik szükség szerint döntenek az 
információk továbbadásáról az érintetteknek. 
A Bizottság elfogadja, hogy a hungarológiai (külföldi) oktatóhelyek könyvtárainak a Márai-
listáról történő könyv, illetve hangoskönyv ellátása a Balassi Intézeten keresztül történjék. 
 
31/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta a Bizottság Elnökének azon javaslatát, hogy a Márai-
program megvalósítása során eddig felmerült tapasztalatok és észrevételek alapján készüljön 
egy feljegyzés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere számára, amelyben a Nemzeti 
Kulturális Alap Bizottsága részletesen ismerteti állásfoglalását a Márai-program döntéseivel 
kapcsolatosan, illetve a jövőre nézve javaslatokat fogalmaz meg a koncepció eredményesebb 
és gördülékenyebb megvalósítása érdekében. 
 
32/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a saját vezetői ellenőrzési nyomvonal- és 
kockázat-kezelési szabályzatát kidolgozza és hatályba lépteti. 
 
33/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta a Múzeumi Szakmai Kollégium „Felemelő század” 
elnevezésű, 100 millió forint címzettkeret-maradványából való átcsoportosítási kérelmét  



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   42  /  317 
 

 
 

 
 

 

– 10.700.000 Ft értékben restaurálási és műtárgyvédelmi pályázatok támogatására, illetve  
– 25.000.000 Ft értékben az Értékmentő Pulszky Program megvalósítására, a kollégium 
meghívásos keretébe történő átcsoportosítással. A határozat Miniszter úr egyetértésével 
hatályba lépett. 
 
34/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy az NKA 2012. évi költségvetésében az 
ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 8.996 millió Ft-ban, az NKA 
Igazgatósága működési költségvetési támogatását 900 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 7 
millió Ft-ban határozza meg, amellyel Miniszter úr egyetértett. 
 
35/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta 75 millió forint összeg felhasználását a Könyvtári 
Szakmai Kollégium 2012. évi keretéből – figyelemmel a vállalható kötelezettség mértékére – 
a határon túli folyóiratok beszerzésére és eljuttatására hazai könyvtárak számára, amelyet a 
Bizottság címzett támogatásként biztosít. A határozat Miniszter úr egyetértésével hatályba 
lépett. 
 
36/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a szakmai kollégiumok 2012. évi keretének terhére – folyóiratok támogatására – 
677 millió forint kötelezettségvállalását egyhangúlag jóváhagyta, amellyel Miniszter úr 
egyetértett.  
 

36/2011. (VI.14.) számú határozat melléklete 
KOLLÉGIUM BEÉRKEZÉSI NAP IGÉNYELT KERET 

Közművelődés 2011. szeptember 19. 25. 000. 000  
Táncművészet 2011. október  3. 26. 000. 000
Mozgókép 2011. október  5. 20. 000. 000
Színház 2011. október 10. 60. 000. 000
Levéltár 2011. október 10.  meghívásos 8. 000. 000
Ismeretterjesztés 2011. október 10. 135. 000. 000 
Képzőművészet 2011. október 10. 70. 000. 000  
Fotóművészet 2011. október 10. 21. 000. 000 
Zene 2011. október 10. 46. 000. 000
Könyvtár 2011. október 14. meghívásos 30. 000. 000  
Népművészet 2011. október 14. meghívásos 10.000.000  
Építőművészet 2011. október 20. 44. 000. 000
Iparművészet 2011. október 27. 42. 000. 000
Műemlék és Régészet 2011. november  2. 30. 000. 000
Szépirodalom 2011. november 21. 110. 000. 000
Múzeum egyedi vagy meghívásos 2011. évi keretből
Kiemelt programok nincs folyóirat
Összesen 677.000.000
 
37/2011. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 27/2011. (V.11.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta az egyszerűsített 
folyóirat-betétlap bevezetését a 2012. évi folyóiratok pályázatai esetében, és a folyóirat-
betétlap pontosítására felkérte az NKA Igazgatóságát. Az egyszerűsített folyóirat-betétlap 
áttekintése és felülvizsgálata után az Igazgatóság által javasolt módosításokat a Bizottság 
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egyhangúlag elfogadta, és a 2012. évi folyóiratok pályázatai esetében az Igazgatóság az 
egyszerűsített folyóirat-betétlapot alkalmazza. 
 
38/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága egyhangúlag úgy határozott, hogy nyugdíjba vonulása 
alkalmából írásba foglalja és ezzel megörökíti Perlik Pálnak, a NKA alapító igazgatójának 
érdemeit. 
Perlik Pál 1993-ban, Mádl Ferenc művelődési minisztersége idején néhányadmagával 
kezdeményezte az NKA megalapítását, fogalmazta meg céljait, dolgozta ki működését, és lett 
az Alapot működtető Igazgatóság első, és nyugdíjba vonulásáig egyetlen vezetője. 
Múlhatatlan érdemei vannak a tekintetben, hogy a változó politikai-kormányzati valamint 
jogszabályi környezetben, a többször nevet és tevékenységi kört változtató minisztériumi 
felügyelet mellett az NKA nemhogy nem szűnt meg, de tevékenysége kivételes helyzeteket 
leszámítva nem is korlátozódott, sőt, folyamatosan kibővült, miközben megőrizhette 
viszonylagos önállóságát. 
Munkáját és barátságát hálás szívvel köszönik az Igazgatóság munkatársai, a bizottság és a 
kollégiumok mindenkori tagjai, de köszönettel tartozik neki a sok tízezer pályázó is, aki az 
elmúlt 17 év során sikerrel pályázott, különösképpen pedig azok, akiket az ő figyelmes 
beavatkozása segített át a pályázás buktatóin. 
Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Pali! 
A bizottság és a kollégiumok tagjai, az ülésen megjelent vezetőik által képviselve jó pihenést 
kívánnak Neked, remélve, hogy a pihenést hamarosan megunva, módot találsz arra, hogy 
valamilyen formában tovább segíted a munkánkat. Vagyis: további sikereket!    
 
39/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a 2012. évi folyóirat-pályázati felhívások kötelező elemeit az alábbiak szerint 
határozta meg: 
 
 A Kollégiumoknak kiemelten kell kezelni az on-line folyóiratok támogatását, valamint 

a hagyományos folyóiratok on-line megjelentetésre való áttérését. Amennyiben a 
folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor 
külön pályázatot kell benyújtani (új pályázati adatlappal és betétlappal). 

 A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai 
kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározta, 
hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd: melléklet). 

 A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai 
kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlapon a „4. pont bevételek 
rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások” között összesítve kell feltüntetni az 
NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett 
összegeket a pályázat témájának részletes leírásában kell jeleznie (kollégium 
megnevezése, igényelt összeg). 

 Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az 
évi négy alkalmat. 

 Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében 
lehetséges, legfeljebb egyszer évente, amennyiben az összevont lapszám terjedelme 
eléri vagy meghaladja az adott év átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át. 

 A jelentős költségnövekedést (több mint 10% esetén a 2011. évi várható adatokhoz 
képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban indokolni kell. A 40% feletti 
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remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes 
szétosztás stb.). 

 Pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet. 
 Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint 

rezsiköltségre és visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem 
számolható el. 

 Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi, sem postai előfizetési 
terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az 
adatlap 4.2.2 pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak 
a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást. 

A Bizottság továbbá határozatot hozott arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap hetilapokat, 
kétheti lapokat, aktuálpolitikai célokat és pártérdekeket szolgáló folyóiratokat nem támogat. 
Ez alól kivételt képez az Élet és Tudomány c. folyóirat, az online-lapok és a Közművelődési 
Szakmai Kollégiumnál pályázó kisebbségi lapok. 

 
39/2011. (IX.01.) számú határozata melléklete: 

Az alábbi táblázatban nem szereplő folyóirat kiadója a portálon található információk alapján 
keresheti meg és adhatja be pályázatát a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai 
kollégiumhoz, amennyiben eleget tesz a pályázati felhívás feltételeinek! 

 
Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 

4D Építőművészet 
6B.HU Építőművészet 
ÉPÍTÉSZETI KÖR-KÉP Építőművészet 
ÉPÍTÉSZFÓRUM Építőművészet 
EPITESZFORUM.HU Építőművészet 
HUNGARIANARCHITECHTURE Építőművészet 
JÁSZKUN ÉPÍTÉSZ Építőművészet 
KERTÉSZET & KERTÉPÍTÉSZET Építőművészet 
KERTPONT Építőművészet 
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET Építőművészet 
MAGYAREPITOMUVESZET.HU Építőművészet 
M-E-M.HU Építőművészet 
MEONLINE.HU Építőművészet 
METSZET Építőművészet 
ORSZÁGÉPÍTŐ Építőművészet 
RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET Építőművészet 
TÁJÉPÍTÉSZET Építőművészet 
TERVLAP.HU Építőművészet 
TRANSSYLVANIA NOSTRA Építőművészet 
VÁNDORISKOLA HÍRLEVÉL Építőművészet 
ZÖLDMŰVES Építőművészet 
DIGITÁLIS FOTÓ Fotóművészet 
DIGITÁLIS FOTÓMAGAZIN Fotóművészet 
ÉLET & KÉP Fotóművészet 
ÉLETMÓD ÉS FOTÓ ZOOM Fotóművészet 
FOTÓ & VIDEÓ Fotóművészet 
FOTÓ MOZAIK Fotóművészet 
FOTOKLIKK.HU Fotóművészet 
FOTOMOZAIK.HU Fotóművészet 
FOTÓMŰVÉSZET Fotóművészet 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
FOTOPOST.HU Fotóművészet 
FOTÓRIPORTER Fotóművészet 
FOTÓS SZEM Fotóművészet 
FOTÓTECHNIKA Fotóművészet 
FOTOTV.HU Fotóművészet 
FOTOVIDEO MAGAZIN Fotóművészet 
PIXINFO.COM Fotóművészet 
SZELLEMKÉP Fotóművészet 
TERMÉSZETFOTÓ MAGAZIN Fotóművészet 
ART LIMES Iparművészet 
DESIGNTREND Iparművészet 
DIGITART-DESIGN 21 Iparművészet 
INSPIRÁL.HU Iparművészet 
INTÉRIEUR MAGAZIN Iparművészet 
INTRO Iparművészet 
KLASSZIKUS OTTHONOK Iparművészet 
MAGYAR IPARMŰVÉSZET Iparművészet 
NETLEVÉL Iparművészet 
PRODESIGN Iparművészet 
RESTAURÁTOR Iparművészet 
TÉRMŰVES Iparművészet 
YF Iparművészet 
ZONE DESIGN Iparművészet 
2ZSIRÁF Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
A CÉH Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
A FÖLDGÖMB Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
A HÉT HÁRS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
A SZÍV Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ABACUS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ADDIKTOLÓGIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AEROMAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AETAS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AFRIKA TANULMÁNYOK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AKTÍV SZEMESZTER Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AKVÁRIUM MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ALFÖLDKUTATÁSI MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ANTHROPOLIS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ANYANYELV-PEDAGÓGIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ARS NATURAE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ASPECTO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ASZKLÉPIOSZ-FÓRUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÁTKELŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AUM JÓGA MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
AZ ÚJ ÉN ÚJSÁGOM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BABAFALVA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BACCHUS FÖLDJE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BÁR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BELVEDERE MERIDIONALE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BÉLYEGVILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BESZÉLŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BIO INFO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
BIOTERRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BOCS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BORBARÁT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BUDAPESTI NEGYED Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
BURGUMBURG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
C.E.T. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CEPSR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CONDUCTIVE EDUCATION Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CONFESSIO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CORVINUS JOURNAL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CREDO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CSALÁD, GYERMEK, IFJÚSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
CSODACERUZA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
DIALÓGUS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
DIVECENTER Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÉDES ANYANYELVÜNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EDUCATIO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EGYENLÍTŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EGYETEMÜNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EGYHÁZFÓRUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EL MONDO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ELEINK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÉLET ÉS TUDOMÁNY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÉLŐ JÁSZKUNSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EMASA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EMBERTÁRS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
E-NYELV Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ERDÉLYI MAGYARSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ERDÉLYI MÚZEUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ESÉLY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ESTETIKA - CENTRAL EUROPEAN JOURNAL 
OF AESTHETICS 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

ESZMÉLET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
E-TUDOMÁNY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EURÓPAI KULTURÁLIS FÜZETEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EURÓPAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EURÓPAI UTAS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
EZ-AZ ÚJSÁG NÁLUNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FELVIDÉK MA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FIATALOK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FIRKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FIZIKAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FÓKUSZ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FOKUSZ.NET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FOLIA SELECTA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FOLKRÁDIÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FORDULAT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FORDULÓPONT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FORGÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FÓRUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
FÖLDGÖMB Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FÖLDRÉSZ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
FUNDAMENTUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
GOND Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
GRAFOLÓGIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HÁLÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HETI ÖKOPOL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HÍRADÁSTECHNIKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HIREK.CSILLAGÁSZAT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HISTÓRIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HITÉLET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HITKÖZSÉGI HIRADÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HONISMERET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HTM MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HUMANA MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HUMUSZ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN - 
FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

HUNGARIAN STUDIES Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
HUSZADIK SZÁZAD Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
IGEN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
IGENHIR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ILOVEPECS.HU Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
IMÁGÓ BUDAPEST (THALASSA) Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
INCO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
INFINIT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
INTERPRESS MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
IRODALOMTÖRTÉNET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
IUSTUM AEQUUM SALUTARE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
JEL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
JEL-KÉP Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
JEWISH MEETING POINT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
JÓBARÁTOK MINI-MANÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KABÓCA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KAGYLÓKÜRT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KATEDRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KATEKHÓN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KELLÉK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÉPMÁS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KERESZTÉNY SZÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KHARÓN - THANATOLÓGIAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KIKÖTŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KISEBBSÉGKUTATÁS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KISTÁSKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KLIÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KOMMENTÁR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
KORALL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KORUNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÖRNYEZETVÉDELEM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI 
LAPOK 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÖZGAZDÁSZ FÓRUM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KRÉTAMAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KRETAMAGAZIN.HU Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KRIEGSMARINE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KUKABÚVÁR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KULTÚRA ÉS KRITIKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KURRENS TÖRTÉNELEM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÚT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
KÜL-VILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LAPRÓL-HANGRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LE MONDE DIPLOMATIQUE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LEGENDÁK FÖLDJÉN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LÉLEGZET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LÉLEKBEN OTTHON Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LÉTÜNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
LIMES Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MADÁRTÁVLAT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR GOMBAHÍRADÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR NYELV Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR NYELVŐR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR ORVOSI NYELV Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAGYAR SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MAI MAGYAR KULTÚRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MATLAP Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MÉDIAMIX Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MEDITERRÁN VILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MENTOR MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MÉRLEG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MESEÚJSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MESEUTCA.HU Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MESTER ÉS TANÍTVÁNY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
METEOR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MINDENTUDÁS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MOLDVAI MAGYARSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS 
TANÁROK SZÁMÁRA 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

MÚLTUNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
NAPOCSKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
NEMZETI PARKOK ÉS TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEINK 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   49  /  317 
 

 
 

 
 

 

Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
ÓKOR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ORVOSINYELV.HU Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
OSZTÁLYFŐNÖK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÖKO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÖKO-JÁSZ HÍRADÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÖKORELLO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÖKOTÁJ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÖKUMENÉ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PANNONHALMI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PAPIRUSZPORTÁL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PROTESTÁNS SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PSZICHOLOGIA.COM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
PSZICHOTERÁPIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
REC.ITI Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
REFORMÁTUS ÉLET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
REGIO Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
REPLIKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ROMAPAGE, SZOCHÁLÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
RUBICON Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SCIENCE CAFFE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SERDÜLŐ- ÉS GYERMEKPSZICHOTERÁPIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
STÁCIÓ VALLÁSI MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SÜNI Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SÜVÖLTŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SYMPOSION Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZÁZADOK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZÁZADVÉG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZENT ERZSÉBET LEVELE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZENT KERESZT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZINES ÁLLATVILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZITAKÖTŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZÍV Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZOCHÁLÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZOCIOLÓGIAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
SZOMBAT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÁBORTŰZ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÁJOLÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TANÍTVÁNY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÁRSADALOM ÉS INTEGRÁCIÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÁRSADALOM ÉS POLITIKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÁVLATOK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TEOLÓGIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÉR ÉS TÁRSADALOM Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TERMÉSZET VILÁGA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TERMÉSZETBÚVÁR Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TERMÉSZETJÁRÁS Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
THE HUNGARIAN QUARTERLY Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TM TUDORKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÖRTÉNELMI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TRIANONI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TTE SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TUDATOS VÁSÁRLÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TUDOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TURISTA MAGAZIN Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
TÜCSÖK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÚJ IFJÚSÁGI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÚJ KATEDRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÚJ KÉP Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
UJAKROPOLISZ.HU Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VADÁSZLAP Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VADON Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VALÓSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VÁLTOZÓ VILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VILÁGOSSÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
VÍZTISZTAVÍZ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ZÁSZLÓNK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ZÖLD HÍRADÓ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ZÖLD VILÁG Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ARTMAGAZIN Képzőművészet 
BALKON Képzőművészet 
BALLON Képzőművészet 
ENIGMA Képzőművészet 
EXINDEX Képzőművészet 
IKON Képzőművészet 
INDEX Képzőművészet 
PRAESENS Képzőművészet 
TRANZIT Képzőművészet 
ÚJ MŰVÉSZET Képzőművészet 
KÖNYV ÉS NEVELÉS Könyvtár 
KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS Könyvtár 
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ Könyvtár 
KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ / LAP Könyvtár 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS Könyvtár 
A KISTÉRSÉGI CSALÁD MAGAZINJA Közművelődés 
ALMANACH Közművelődés 
ARACS Közművelődés 
ARMENIA Közművelődés 
ARTIS SPECTACULUM Közművelődés 
BÁCSORSZÁG Közművelődés 
BARANYAI CIVIL KORZÓ Közművelődés 
BARÁTSÁG Közművelődés 
BUDAPESTI SZLOVÁK Közművelődés 
CIVIL FÓRUM Közművelődés 
CIVIL KORZÓ Közművelődés 
CIVIL SZEMLE Közművelődés 
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CSALÁDOK, TÖRTÉNETEK BUDAPEST 
MÚLTJÁBÓL 

Közművelődés 

CSALLÓKÖZ Közművelődés 
DEBRECENI SZEMLE Közművelődés 
DISKURZUS Közművelődés 
E-HANGADÓ Közművelődés 
E-MOTIVUM Közművelődés 
ERDÉLY MA Közművelődés 
ERDÉLYI GYOPÁR Közművelődés 
ERDŐTELKI KISBÍRÓ Közművelődés 
ERIKANET Közművelődés 
ETHNICA Közművelődés 
GÖMÖRORSZÁG Közművelődés 
HAEMUS Közművelődés 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MEGYEI 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI TÉKA 

Közművelődés 

HAJDÚSÁGI SORSTÁRSAK Közművelődés 
HAJDÚSÁGI TÜKÖR Közművelődés 
HAJDÚSZOVÁT Közművelődés 
HANGADÓ Közművelődés 
HARGITA NÉPE Közművelődés 
HARMINCKILENC Közművelődés 
HÉTDOMBI HÍREK Közművelődés 
HÉVIZGYÖRKI HIRMONDÓ Közművelődés 
HÍRLEVÉL Közművelődés 
HÍRMAPPA Közművelődés 
HÍRMONDÓ Közművelődés 
HÓNA POSTA Közművelődés 
HROMADA Közművelődés 
HRVATSKI GLASNIK Közművelődés 
JAKABSZÁLLÁSI HÍRLEVÉL Közművelődés 
JÁSZKUNSÁG Közművelődés 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 

Közművelődés 

JÁTÉKOS Közművelődés 
KALEIDOSZKOP Közművelődés 
KANIZSA MAGAZIN Közművelődés 
KÁRPÁTALJAI HÍRMONDÓ Közművelődés 
KASSAI FIGYELŐ Közművelődés 
KISKUN HAGYOMÁNY Közművelődés 
KISPESTI HELYTÖRTÉNETI KRÓNIKA Közművelődés 
KISPESTI KRÓNIKA Közművelődés 
KISTÉRSÉGI KAPOCS Közművelődés 
KLUB&CLUB Közművelődés 
KÖZHÍR Közművelődés 
KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓK Közművelődés 
KÖZÖS ÚT - KETHANO DROM Közművelődés 
KULT.TURA Közművelődés 
KULT-TURA.HÍRMAPPA Közművelődés 
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG (KÉK) Közművelődés 
KULTÚRPONT Közművelődés 
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MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATI 
TÜKÖR 

Közművelődés 

MAI ÉRTÉK Közművelődés 
MAKÓI HISTÓRIA Közművelődés 
MARCALI MAGAZIN Közművelődés 
MAROSVIDÉK Közművelődés 
MEGYEI HÍRMONDÓ Közművelődés 
MÉRTÉK Közművelődés 
MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közművelődés 
MISKOLCI MŰSOR Közművelődés 
MŰVELŐDÉS Közművelődés 
MŰVELŐDÉS - NÉPFŐISKOLA - 
TÁRSADALOM 

Közművelődés 

NEUE ZEITUNG Közművelődés 
NULLPONT Közművelődés 
ONGAI KÉKDARU Közművelődés 
ÖRÖKSÉG Közművelődés 
PAFI Közművelődés 
PAFI.HU Közművelődés 
PANYOLA Közművelődés 
PAROLA Közművelődés 
PATRIÓTA Közművelődés 
PÉCSI SZEMLE Közművelődés 
PEDAGÓGIAI MŰHELY Közművelődés 
POGLEDI Közművelődés 
POLONIA WEGIERSKA Közművelődés 
PORABJE Közművelődés 
PRÁGAI TÜKÖR Közművelődés 
PRO MINORITATE Közművelődés 
REDEMPTIO Közművelődés 
ROMAPONT Közművelődés 
RUSZIN VILÁG Közművelődés 
SIGNALE Közművelődés 
SOMOGYI HONISMERET Közművelődés 
SOMOGYI ROMA HÍRLEVÉL Közművelődés 
SONNTAGSBLATT Közművelődés 
SOPRONI SZEMLE Közművelődés 
SRPSKE NARODNE NOVINE Közművelődés 
SÜMEG ÉS VIDÉKE Közművelődés 
SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ Közművelődés 
SZEBENI ÚJSÁG Közművelődés 
SZEGED Közművelődés 
SZEGEDI MŰHELY Közművelődés 
SZEGEDI MŰSOR Közművelődés 
SZÍN Közművelődés 
SZÓKIMONDÓ Közművelődés 
SZOLNOK CÉL-CIVIL KURÁZSI Közművelődés 
TARJÁNI VÁROSLAKÓ Közművelődés 
TORDAI ÚJSÁG Közművelődés 
TÖRÖKKANIZSAI ÚJSÁG Közművelődés 
TRINITÁSVÖLGYI HÍRMONDÓ Közművelődés 
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ÚJ LAJOSMIZSEI KÖZLÖNY Közművelődés 
ÚJPESTI HELYTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ Közművelődés 
VAKOK VILÁGA Közművelődés 
VÁROSUNK Közművelődés 
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Közművelődés 
VERESI PIACTÉR Közművelődés 
VERSMONDÓ Közművelődés 
WWW.NEMZETISEGEK.HU Közművelődés 
ZÁKÁNYSZÉKI ÉLETKÉPEK Közművelődés 
ZALAI MENTOR Közművelődés 
ZSOMBÓI HÍRMONDÓ Közművelődés 
ARCHIVNET Levéltár 
BETEKINTO.HU Levéltár 
FONS Levéltár 
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Levéltár 
LEVÉLTÁRI SZEMLE Levéltár 
TURUL Levéltár 
APERTÚRA Mozgókép 
CIVIL FILM(ELM)ÉLET Mozgókép 
FILMFANATIK Mozgókép 
FILMHÁTTÉR Mozgókép 
FILMÍRÁS Mozgókép 
FILMKALEIDOSZKÓP Mozgókép 
FILMKAPU Mozgókép 
FILMKULTÚRA Mozgókép 
FILMPALOTA Mozgókép 
FILMPONT Mozgókép 
FILMSZEM Mozgókép 
FILMTEKERCS Mozgókép 
FILMTETT Mozgókép 
FILMVILÁG Mozgókép 
HAZAI FILM Mozgókép 
MAGYARFILM.HU Mozgókép 
MÉDIATECHNIKA Mozgókép 
METROPOLIS Mozgókép 
MOZINET MAGAZIN Mozgókép 
MOZIS HÍREK Mozgókép 
MOZISOKSZOV Mozgókép 
MUSZTER Mozgókép 
ODEON Mozgókép 
PERGŐ KÉPEK Mozgókép 
PRIZMA Mozgókép 
PRODUCER Mozgókép 
ISIS-ERDÉLYI MAGYAR RESTAURÁTOR 
FÜZET 

Múzeum 

MAGYAR MÚZEUMOK ONLINE Múzeum 
MUSEION Múzeum 
MUSEUM.HU Múzeum 
MÚZEUMŐR Múzeum 
MŰTÁRGYVÉDELEM Múzeum 
TÁJHÁZI HÍRLEVÉL Múzeum 
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A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG VÁRAI Műemlék és Régészet 
ARCHAEOMETRIAI MŰHELY Műemlék és Régészet 
ÉRTÉKMENTŐ Műemlék és Régészet 
KASTÉLY KRÓNIKA Műemlék és Régészet 
KŐ Műemlék és Régészet 
MŰEMLÉKVÉDELEM Műemlék és Régészet 
RÉGÉSZETI MAGAZIN Műemlék és Régészet 
STUDIEM ZUR ARCHEOLOGIE I Műemlék és Régészet 
SZÉP MAGYARORSZÁG Műemlék és Régészet 
VÁRAK, KASTÉLYOK, TEMPLOMOK Műemlék és Régészet 
VARAK.HU Műemlék és Régészet 
VASI VÁRAK Műemlék és Régészet 
EMOTIVUM Népművészet 
FOLKMAGAZIN Népművészet 
HUNGARIAN HERITAGE Népművészet 
INTERNET JÁTÉKHÁZ Népművészet 
MANUFAKTÚRA Népművészet 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET-HÍRMONDÓ Népművészet 
NÉPRAJZI HÍREK Népművészet 
SHAMAN Népművészet 
2000 Szépirodalom 
ALFÖLD Szépirodalom 
AMBROOZIA Szépirodalom 
ÁRGUS Szépirodalom 
AZ IRODALOM VISSZAVÁG Szépirodalom 
BÁRKA Szépirodalom 
BÁRKAONLINE Szépirodalom 
BUDAPEST BRISTOL Szépirodalom 
BÚVÓPATAK Szépirodalom 
CÉH Szépirodalom 
CIMBORA Szépirodalom 
DOKK.HU IRODALMI KIKÖTŐ Szépirodalom 
DÖRMÖGŐ DÖMÖTÖR Szépirodalom 
DUNA-PART Szépirodalom 
DUNATÜKÖR Szépirodalom 
EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE Szépirodalom 
EGYÜTT Szépirodalom 
ÉLETÜNK Szépirodalom 
ELŐRETOLT HELYŐRSÉG SZÉPIRODALMI 
PÁHOLY 

Szépirodalom 

ESŐ Szépirodalom 
EX SYMPOSION Szépirodalom 
EZREDVÉG Szépirodalom 
FILOLÓGIAI KÖZLÖNY Szépirodalom 
FORRÁS Szépirodalom 
FOSSZILIA Szépirodalom 
FÖVENY Szépirodalom 
GALAKTIKA MAGAZIN Szépirodalom 
GARABONCIÁS Szépirodalom 
HELIKON Szépirodalom 
HÍD Szépirodalom 
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HITEL Szépirodalom 
HOLMI Szépirodalom 
IRODALMI CENTRIFUGA Szépirodalom 
IRODALMI JELEN Szépirodalom 
IRODALMI MÚZEUM Szépirodalom 
IRODALMI PÁHOLY Szépirodalom 
IRODALMI SZEMLE Szépirodalom 
KALLIGRAM Szépirodalom 
KÉPZELD EL... Szépirodalom 
KINCSKERESŐ Szépirodalom 
KORTÁRS Szépirodalom 
LHO.ES Szépirodalom 
LIBRARIUS Szépirodalom 
LITERA Szépirodalom 
LITERA.HU Szépirodalom 
LITERATURA Szépirodalom 
LITERATURA HÚNGARA Szépirodalom 
LYUKASÓRA Szépirodalom 
MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY Szépirodalom 
MAGYAR JÖVŐ Szépirodalom 
MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE Szépirodalom 
MAGYAR NAPLÓ Szépirodalom 
MEGINT NYUGAT Szépirodalom 
MÉZESKALÁCS Szépirodalom 
MTA MODERN FILOLÓGIAI TÁRSASÁG 
KÖZLEMÉNYEI 

Szépirodalom 

MÚLT ÉS JÖVŐ Szépirodalom 
MŰHELY Szépirodalom 
MŰÚT Szépirodalom 
NAGYVILÁG Szépirodalom 
NAPI IRODALOM (NIOL) Szépirodalom 
NAPSUGÁR Szépirodalom 
OPUS Szépirodalom 
PÁHOLY Szépirodalom 
PALÓCFÖLD Szépirodalom 
PANNON TÜKÖR Szépirodalom 
PARNASSZUS Szépirodalom 
PIPAFÜST Szépirodalom 
PLURALICA Szépirodalom 
POLISZ Szépirodalom 
PRAE Szépirodalom 
PRAE.HU Szépirodalom 
PUNCTUM Szépirodalom 
REGÉNYFUTÁR Szépirodalom 
REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY Szépirodalom 
SOMOGY Szépirodalom 
SZÉKELYFÖLD Szépirodalom 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ Szépirodalom 
SZIVÁRVÁNY Szépirodalom 
SZMIT Szépirodalom 
SZŐRÖS KŐ Szépirodalom 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
TEKINTET Szépirodalom 
TEMPEVÖLGY Szépirodalom 
TISZATÁJ Szépirodalom 
ÚJ DUNATÁJ Szépirodalom 
ÚJ FORRÁS Szépirodalom 
ÚJ HOLNAP Szépirodalom 
ÚJNAUTILUS Szépirodalom 
ÜZENET Szépirodalom 
VÁR Szépirodalom 
VÁR UCCA MŰHELY Szépirodalom 
VÁRAD Szépirodalom 
VÁRHELY Szépirodalom 
ZETNA Szépirodalom 
7ORA7.HU Színház 
CRITICAI LAPOK Színház 
HAMLET.RO Színház 
KULTÚR KAVALKÁD Színház 
MAGYAR TEÁTRUM Színház 
SPIRITUSZ Színház 
SZÍNHÁZ Színház 
SZINHAZ.HU Színház 
SZÍNHÁZ.NET Színház 
SZÍNHÁZI ÉVKÖNYV Színház 
SZÍNPAD Színház 
THEATER.HU Színház 
UNIMA Színház 
ÉLET & MOZDULAT Táncművészet 
PARALLEL Táncművészet 
TANC.HU Táncművészet 
TÁNCÉLET Táncművészet 
TÁNCÉLET.HU Táncművészet 
TANCHIREK.HU Táncművészet 
TANCKRITIKA.HU Táncművészet 
TÁNCMÁMOR Táncművészet 
TÁNC-MOZGÁS DEBRECEN Táncművészet 
TÁNCMŰVÉSZET Táncművészet 
TÁNCMŰVÉSZET.HU Táncművészet 
A MAGYAR JAZZ SZÖVETSÉG HÍRLEVELE Zene 
A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HIREI Zene 
ALLEGRO Zene 
AMADEUS Zene 
CAFÉ MOMUS Zene 
CIGANY-ZENE.HU Zene 
FIDELIO Zene 
FIDELIO.HU Zene 
GRAMOFON Zene 
HANGJEGYZET Zene 
HANGSZER ÉS ZENE Zene 
HANGSZER MAGAZIN Zene 
HANGVETŐ Zene 
HUNDERGROUND Zene 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
HUNJAZZNET Zene 
JAZZKUTATAS.EU Zene 
JAZZLEVÉL Zene 
JAZZMA.HU Zene 
JAZZPRESS Zene 
JEWBOX Zene 
KÁRPÁT-MEDENCEI CITERÁS S Zene 
KFT.HU Zene 
KONCERT KALENDÁRIUM Zene 
KONCERTDUETT Zene 
LAJTHA LAPOK Zene 
LÁNGOLÓ GITÁROK Zene 
LEMEZBORZE.HU Zene 
LEMEZBÖRZE...PLUSZ Zene 
LISZ MAGYAR SZEMMEL Zene 
MAGYAR EGYHÁZZENE Zene 
MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Zene 
MAGYAR ZENE Zene 
METRONÓM Zene 
MOMUS.HU Zene 
MUSICIANSWHO.HU Zene 
MUZSIKA Zene 
MUZSIKALENDARIUM.HU Zene 
OPERA MAGAZIN Zene 
OPERAPORTAL.HU Zene 
OPERA-VILAG.HU Zene 
PARLANDO Zene 
PARLANDO.HU Zene 
POPSULI.RO Zene 
PUSZTAZAJ Zene 
ROCKSZERVIZMUSIC.HU Zene 
ROYALTYONLINE Zene 
SZUB Zene 
WAGNER HÍRMONDÓ Zene 
ZENEBIRODALOM MAGAZIN Zene 
ZENEKAR Zene 
ZENE-KAR.HU Zene 
ZENEMAGAZIN Zene 
ZENÉSZ MAGAZIN Zene 
ZENESZÓ Zene 

VEGYES TÁMOGATÁSÚ FOLYÓIRATOK 

A VÖRÖS POSTAKOCSI Szépirodalom 
 Színház 
ARS HUNGARICA Iparművészet 
 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
ARTPORTAL.HU Iparművészet 
 Képzőművészet 
ARTPORTAL Iparművészet 
 Képzőművészet 
ATELIER Iparművészet 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
 Képzőművészet 
BUDAPEST - A VÁROSLAKÓK FOLYÓIRATA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Közművelődés 
 Műemlék és Régészet 
BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
CAFÉ BÁBEL Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
CSILLAGSZÁLLÓ Közművelődés 
 Szépirodalom 
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN Közművelődés 
 Színház 
ELLENFÉNY.HU Színház 
 Táncművészet 
ELLENFÉNY Színház 
 Táncművészet 
FONÓ PRESS Népművészet 
 Zene 
FOTÓSÉLET: KÖZMŰV, FOTÓ Közművelődés 
 Fotóművészet 
IRODALOMISMERET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
JELENKOR: SZÉPIROD, SZÍNHÁZ Szépirodalom 
 Színház 
JOURNALITY Fotóművészet 
 Mozgókép 
KÉPÍRÁS Mozgókép 
 Szépirodalom 
KÖNYVES EXTRA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
KÖNYVHÉT Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
KRITIKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Mozgókép 
 Szépirodalom 
 Színház 
KULTUSZ Mozgókép 
 Szépirodalom 
 Táncművészet 
 Zene 
LÁTÓ Szépirodalom 
 Színház 
LIGET Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
MAGYAR KÖNYVGYŰJTŐ Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
MAGYAR KÖNYVSZEMLE Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
MAGYAR MŰHELY Képzőművészet 
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Folyóirat neve Szakmai Kollégium neve 
 Szépirodalom 
MOZGÓ VILÁG Szépirodalom 
 Színház 
MURAVIDÉK Képzőművészet 
 Szépirodalom 
MŰEMLÉKEM.HU Építőművészet 
 Műemlék és Régészet 
NAPSZIGET Építőművészet 
 Fotóművészet 
 Iparművészet 
 Mozgókép 
 Népművészet 

 
Szépirodalom 
Színház 

 Táncművészet 
 Zene 
NAPÚT Közművelődés 
 Szépirodalom 
 Színház 
NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR Múzeum 
 Népművészet 
OPERAÉLET Táncművészet 
 Zene 
ÖRÖKSÉGÜNK Közművelődés 
 Népművészet 
REVIZOR Építőművészet 
 Mozgókép 
 Szépirodalom 
 Színház 
 Táncművészet 
 Zene 
SPANYOLNÁTHA Képzőművészet 
 Szépirodalom 
SZALON Iparművészet 
 Képzőművészet 
 Műemlék és Régészet 
SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE Színház 
 Táncművészet 
TERASZ Képzőművészet 
 Mozgókép 
 Szépirodalom 
ÚJ KÖNYVPIAC Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
VASI SZEMLE Közművelődés 
 Népművészet 
VIGILIA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
ZEMPLÉNI MÚZSA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
 Szépirodalom 
ZENE-ZENE-TÁNC Táncművészet 
 Zene 
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40/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az eddig felmerült tapasztalatok és észrevételek 
alapján a Márai-program jelenleg érvényben lévő koncepciójának szöveg szerinti átdolgozását 
javasolja Miniszter úrnak a program eredményesebb és gördülékenyebb megvalósítása 
érdekében. A szöveg átdolgozása a Bizottság Elnökének, a Bizottság részéről a 
kollégiumokkal kapcsolattartó Ramháb Máriának, a két Márai Ideiglenes Kollégium 
vezetőjének és az NKA Igazgatósága érintett munkatársainak feladata. A koncepció 
módosított változatát a Bizottság következő ülésén tárgyalja, majd elfogadása esetén 
Miniszter úrnak kerül felterjesztésre egyeztetés céljából. 
 
 
41/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta, hogy döntés születhessék a Mozgókép Szakmai 
Kollégium 2011. január 17-i határnappal ismeretterjesztő filmek előkészítésére kiírt pályázati 
felhívására beérkezett pályázatokról. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Bizottság 11/2011. 
(II.16.) számú határozatának ide vonatkozó része. 
 
 
42/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága és a Kollégiumok 
Belső Kontroll- és Kockázatkezelési Szabályzatát, majd határozatot hozott a két szabályzat 
2011. szeptember 1-jei hatályba léptetéséről, valamint a www.nka.hu portálon való 
megjelentetéséről. 
 
 
43/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság úgy határozott, hogy az NKA Bizottsága elnökét felhatalmazza az NKA 
Bizottság tagjának, szakmai kollégiumok vezetőinek és tagjainak kinevezése, vezetői, illetve 
tagsági megbízások meghosszabbítása érdekében tett jelölési és delegálási eljárás 
lefolytatására. 
 
 
44/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága egyhangúan döntött a 2011. évi várható és 
pályáztatásra fordítható többletbevétel felosztásáról. A Bizottság határozata alapján a 
kollégiumok keretének emelésére 875.000 eFt-ot, a miniszteri keret emelésére 425.000 Ft-ot 
hagyott jóvá, amelyből 100.000 eFt-tal a Márai-program miniszteri keretét kívánja emelni, és 
egyúttal javasolta, hogy ezt az összeget Miniszter úr a Márai-programra engedje át. Miniszter 
úr a pályáztatásra szolgáló pénzügyi keretek emelésével egyetértett, valamint a Márai-
programra vonatkozó döntést a Márai-program értékelését követően kívánja meghozni. 
 
 
45/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 44/2011. (IX.01.) számú határozata és Miniszter úr egyetértése alapján a 
miniszteri keretet, illetve a kollégiumok keretét mindösszesen 1.300.000 e Ft-tal megemelte. 
A keretemelést részletesen a mellékelt táblázat tartalmazza, amelyet a Bizottság egyhangúlag 
elfogadott. 
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45/2011. (IX.01.) számú határozat melléklete 

Kollégiumok 
2011. évi 
eredeti 
keret 

2011. évi 
zárolt 
keret 

összesen 

Zárolás 
utáni 

2011.évi 
keret 

2011.évi 
keretemelés 

összesen 

 eFt eFt eFt eFt 
Építőművészeti Kollégium 150 000 18 800 131 200             20 000  
Fotóművészeti Kollégium 150 000 22 200 127 800             24 000  
Iparművészeti Kollégium 270 000 39 550 230 450             42 000  
Ismeretterj. és Környezetkult. Koll. 305 000 35 900 269 100             41 000  
Képzőművészeti Kollégium 304 000 44 050 259 950             47 000  
Kiemelt Kulturális Programok Koll. 600 000 90 300 509 700             96 000  
Könyvtári Kollégium 302 000 45 400 256 600             48 000  
Közművelődési Kollégium 406 000 61 300 344 700             70 000  
Levéltári Kollégium 167 000 25 470 141 530             27 000  
Mozgókép Kollégium 360 000 53 500 307 000             57 000  
Múzeumi Kollégium 435 000 60 480 374 520             65 000  
Műemlék és Régészeti Kollégium 376 000 54 000 322 000             60 000  
Népművészeti Kollégium 287 000 43 200 243 800             50 000  
Szépirodalmi Kollégium 344 000 41 100 302 900             44 000  
Színházi Kollégium 260 000 37 800 307 000             40 000  
Táncművészeti Kollégium 235 000 28 800 206 200             31 000  
Zenei Kollégium 360 000 53 550 306 450             58 000  
I. Állandó kollégiumok összesen: 5 311 000 755 400 4 640 900 820 000
     

Ithaka-program 50 000 50 000 0 50 000

Márai Testületek – tiszteletdíj és 
egyéb kiadások fedezete NKA Ig-
nak 

5 000 5 000 0 5 000

Tartalék keret 27 100 27 100 0 0

II. Márai-program miniszteri 
keret nélkül 

600 000 368 625 231 375 0

Márai-program miniszteri keret 
feloldása 

400 000 196 375 203 625 100 000

III. Miniszteri keret összesen 1 796 200 400 375 1 395 825 425 000

Miniszteri keret Márai nélkül 1 396 200 204 000 1 192 200  325 000

 
 
46/2011. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a pályázati felhívásokat a jövőben a 
Népszabadság c. és a Magyar Nemzet c. napilapban párhuzamosan kívánja megjelentetni. A 
Bizottság a szükséges intézkedések megtételére felkéri az NKA Igazgatósága érintett 
munkatársait. 
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47/2011. (X. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Szakmai Kollégiumainak „felügyeleti” 
rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:  
Benyhe István  Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium 

Szépirodalmi Szakmai Kollégium  
Dubrovay László  Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium 

Zenei Szakmai Kollégium  
Fitz Péter   Múzeumi Szakmai Kollégium  
Kiss János   Táncművészeti Szakmai Kollégium  
Kozma Károly  Fotóművészeti Szakmai Kollégium  

Mozgókép Szakmai Kollégium  
Meggyesi Tamás  Építőművészeti Szakmai Kollégium 

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium  
Ramháb Mária Könyvtári Szakmai Kollégium 

Levéltári Szakmai Kollégium 
Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium 
Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 

Rózsa Edit   Közművelődési Szakmai Kollégium 
Népművészeti Szakmai Kollégium 

Simonffy Márta  Iparművészeti Szakmai Kollégium 
Képzőművészeti Szakmai Kollégium 

Sunyovszky Szilvia  Színházi Szakmai Kollégium  
 
48/2011. (X. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag javasolja Miniszter úrnak, hogy az Ithaka-program Ideiglenes 
Kollégium Alapító okiratának az NKA Igazgatósága által előterjesztett tervezetét az alábbiak 
szerint fogadja el.  
Az Ithaka-program Ideiglenes Kollégium feladata: 
• a magyar művelődés és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és  
 gyűjtemények magyarországi közgyűjtemények részére történő megszerzésének,  
 hazahozatalának és elhelyezésének támogatása,  
• a pályázati felhívások megfogalmazása,  
• a beérkezett pályázatok elbírálása,  
• a pályázók szakmai beszámoltatása,  
• a beszámolók elfogadása,  
• a kollégiumi munkáról beszámoló készítése.  
A kollégium pénzügyi kerete 50 millió forint. A kollégium létszáma vezetővel együtt 9 fő, 
amelyet a Könyvtári, a Levéltári és a Múzeumi Kollégiumok által delegált 3-3 fő alkot. A 
kollégium vezetője Dr. Bereczki Ibolya. A kollégium tagjainak megbízása a mai naptól 
várhatóan a kollégium éves beszámolóinak elfogadásáig tart. A kollégium vezetője és tagjai 
díjazásra nem jogosultak, a kollégiumi üléssel kapcsolatos helyközi közlekedés esetén 
azonban költségtérítés illeti meg őket. 
 
49/2011. (X. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúan elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai 
Kollégium 3,8 millió Ft összegű, valamint a Múzeumi Szakmai Kollégium 10 millió Ft 
összegű keretének emelését, és az NKA Igazgatóságának azon javaslatát, hogy az összesen 
13,8 millió Ft-os kollégiumi keret emelésének fedezetét az NKA Igazgatósága a 13/2011. ( 
II.14.) számú bizottsági határozat végrehajtása eredményeként keletkezett „ún.” zárolt 
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keretből biztosítsa. Egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a határozat végrehajthatósága 
érdekében, Miniszter úrnál eljárjon.  
 
50/2011. (X. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság – a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium tagjainak a pályázattal 
kapcsolatos összeférhetetlensége miatt – a hozzá technikai halasztott pályázatként 
felterjesztett pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta: 
 

 
Pályázat 
száma 

Pályázó neve Pályázat célja 
Igényelt 

összeg (Ft) 
Bizottsági 
döntés (Ft) 

1. 2713/0051 
Kulturális 
Örökségvédelmi 
Hivatal  

A régészeti kutatások 
Magyarországon sorozat 
2010. évi kötetének 
nyomdai kivitelezésére 

700.000.- 700.000.-

 
51/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a kollégiumok új struktúrájának kialakítására és átszervezésére vonatkozó 
javaslatot egyhangúlag támogatta és egyben kezdeményezte Miniszter úrnál, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. (V. 9.) 
NKÖM rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi felsorolás kerüljön.  
 
A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai: 
 Előadó-művészet Kollégiuma 
 Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 
 Folyóirat-kiadás Kollégiuma 
 Könyvkiadás Kollégiuma 
 Közgyűjtemények Kollégiuma 
 Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 
 Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
 Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 
 Vizuális Művészetek Kollégiuma 

 
A Bizottság felhatalmazta a Bizottság elnökét, hogy a kollégiumok átszervezésével 
kapcsolatos feladatokat – szakmai kérdések esetén a bizottsági tagok bevonásával, technikai 
kérdések esetén az NKA Igazgatóságával közösen – tekintse át és biztosítsa a pályáztatás 
zökkenőmentes lebonyolíthatóságát.  
 
52/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság az új kollégiumok létszámára vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. Az új 
struktúra és a hozzá tartozó létszám alapján a tiszteletdíjban részesülő kurátorok létszáma 72 
főre csökken. 
 
53/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta a kollégiumi vezetők éves 
tiszteletdíjának 750 eFt-ra, illetve a kollégiumi tagok éves tiszteletdíjának 625 e Ft-ra történő 
emelésre vonatkozó javaslatot, és egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a határozat 
végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon. 
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54/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 40/2011. (IX.1.) számú határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy az eddig 
felmerült tapasztalatok és észrevételek alapján a Márai-program jelenleg érvényben lévő 
koncepciójának szöveg szerinti átdolgozását javasolja Miniszter úrnak a program 
eredményesebb és gördülékenyebb megvalósítása érdekében. A Bizottság az alábbi 
változtatásokat javasolja Miniszter úrnak a Márai II. lista összeállításához:  
 500-500 címből álló szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket tartalmazó lista 

készüljön. 
 A könyvtárak gyűjtőkörüknek megfelelően élhessenek a számukra megadott keret 

felhasználásával százalékos megkötés nélkül.  
 A kiadók jelölhessenek újra olyan könyveket, amelyek már egyszer a listákon 

szerepeltek, de a kurátorok minden könyvről újra döntsenek.  
 A Márai-program megvalósításában továbbra is a KELLO legyen a közreműködő, 

akinek el kell végeznie az elektronikus felületen azokat a korrekciókat, amelyet az 
kurátorok és a kiadók tapasztalata alapján az NKA Márai testületei szempontként 
megjelölnek.  

 A Márai II. lista összeállítása 2011. október 25-től kezdődjön meg és a program 
lebonyolítása 2012. június 30-ig fejeződjön be.  

 
55/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 44/2011. (IX.01.) számú határozata és Miniszter úr egyetértése alapján a 
miniszteri keretet, illetve a kollégiumok keretét mindösszesen 1.300.000 e Ft-tal megemelte. 
A Bizottság a miniszteri keret emelésére 425.000 e Ft-ot hagyott jóvá, amelyből 100.000 e Ft-
tal a Márai-program miniszteri keretét kívánja emelni, és egyúttal javasolta, hogy ezt az 
összeget Miniszter úr a Márai-programra engedje át. A Bizottság a Márai Ideiglenes 
Kollégiumoknál megmaradó 10.000 e Ft-ot és a miniszteri keretből átadásra kerülő 100.000 e 
Ft-ot a következők szerint javasolja felhasználni, amelyhez Miniszter úr egyetértését kéri:  
 III. részprogram – Publishing Hungary 

Célja a magyar irodalom és kultúra külföldi terjesztése, megismertetése, amelyre 
magyarországi és külföldi kiadók nyújthatnak be pályázatot. A pályázati felhívást a két Márai 
testület állítsa össze 2011. október 25-ig. Felhasználható keretösszeg: 30 millió forint.  
 IV. részprogram – Kommunikáció (programszervezés) 

A Márai-programnak az a célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar 
könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz, 
ezért fontos, hogy elindulhasson a Márai-listás könyvek népszerűsítése, a különböző irodalmi 
programok, író-olvasó találkozók megszervezése. Felhasználható keretösszeg: 80 millió Ft 
(írószervezetek programjaira 35 millió Ft, könyvtárak programjaira 45 millió Ft). A pályázat 
meghirdetésének határideje: azonnal. 
A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében 
Miniszter úrnál eljárjon. 
 
56/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a kollégiumok valamennyi felhívásánál 
pályázati feltételként írják elő a nevezési díj befizetési kötelezettséget. A Bizottság 9 igen 
szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a nevezési díj befizetési kötelezettség 
teljesítése alól – részletes indokolás alapján – egyes pályázatok vagy pályázók esetében a 
Bizottság elnöke egyedi felmentést adhat beszámolási kötelezettséggel a Bizottság felé. 
 
 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   65  /  317 
 

 
 

 
 

 

57/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 7 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Közgyűjtemények 
Kollégiuma tisztújítási folyamatának koordinálására és lebonyolítására az Informatikai és 
Könyvtári Szövetséget kérje fel. 
A Bizottság 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a kollégiumok 
tisztújítási folyamatának koordinálására és lebonyolítására a kulturális szakterület 
ernyőszervezetei közül az alábbiakat kéri fel: 
 
Előadó-művészet Kollégiuma Magyar Teátrumi Társaság 
Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma 

Magyar Építőművészek Szövetsége 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma Magyar Írószövetség 

Könyvkiadás Kollégiuma 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülete 

Közgyűjtemények Kollégiuma Informatikai és Könyvtári Szövetség 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Magyar Fesztivál Szövetség 
Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma 

Magyar Írószövetség 

Vizuális Művészet Kollégiuma Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
A határozat elfogadásával egyidejűleg a 64/2008. (VIII.12.) számú határozat hatályát 
vesztette. 
 
58/2011. (X. 20.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Bizottság 10 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA 
kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
Benyhe István   Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium 

Szépirodalmi Szakmai Kollégium  
Dubrovay László   Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium 

Zenei Szakmai Kollégium  
Fitz Péter    Múzeumi Szakmai Kollégium  
Kiss János    Táncművészeti Szakmai Kollégium  
Kozma Károly   Fotóművészeti Szakmai Kollégium  

Mozgókép Szakmai Kollégium  
Meggyesi Tamás   Építőművészeti Szakmai Kollégium 

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium  
Ramháb Mária   Könyvtári Szakmai Kollégium 

Levéltári Szakmai Kollégium 
Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium 
Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 
Ithaka-program Ideiglenes Kollégium 

Rózsa Edit    Közművelődési Szakmai Kollégium 
Népművészeti Szakmai Kollégium 

Simonffy Márta   Iparművészeti Szakmai Kollégium 
Képzőművészeti Szakmai Kollégium 

Sunyovszky Szilvia   Színházi Szakmai Kollégium  
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59/2011. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendjének 3.3 pontja alapján az Igazgatóság által a 
„Zárolt” keret felhasználására tett előterjesztését egyhangúan támogatta, és a rendelkezésre 
álló összeg felhasználását az alábbiak szerint javasolta Miniszter úr számára elfogadásra. 
A Bizottság a Múzeumi Kollégium meghívásos keretét 38.000 e Ft-tal, a Zenei Kollégium 
meghívásos keretét 5.000 e Ft-tal, valamint a Könyvtári Kollégium meghívásos keretét 15.800 
e Ft-tal javasolta megemelni. A „Zárolt” keret további rendelkezésre álló összegét a Bizottság 
a miniszteri keretbe kívánja visszapótolni, tehát a „Zárolt” keretbe 2011. december 31-ig 
befolyt összegek automatikusan a miniszteri keretet növelik. A Bizottság egyben felkérte az 
Igazgatóságot, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon. 
 
60/2011. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta, hogy a jelenleg érvényben lévő állandó és ideiglenes 
kollégiumok 2011. évi munkájáról szóló beszámolókat a kollégiumok vezetői készítsék el 
2012. április 30-ig, és azok Bizottság általi elfogadása után a 2011. évben érvényes tiszteletdíj 
40%-a a jelenlegi kollégiumi vezetőket, tagokat illeti meg. 
 
61/2011. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. 
(V. 9.) NKÖM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a Bizottság – a szakmai kollégiumi 
vezetők és az Igazgatóság közreműködésével – a tárgyévet megelőző harmadik negyedév 
végéig kidolgozza az Alap éves pályázati naptár tervezetét; majd ennek alapján legkésőbb a 
tárgyévet megelőző negyedik negyedév végéig – a miniszter jóváhagyásával – elfogadja a 
pályázati kiírások alapvető célkitűzéseit. Tekintettel arra, hogy a 2012. évben új kollégiumi 
struktúra kerül kialakításra a fentebb említett végrehajtási rendelet módosításának hatályba 
lépését követően, ezért a Bizottság a jogszabály által előírtakra vonatkozó határozatát a 
decemberi bizottsági ülésig halasztja. A Bizottság az írásos előterjesztés előkészítésével a 
Bizottság elnökét bízta meg. 
 
62/2011. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag javasolta a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumnak és a Márai 
Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiumnak, hogy azon könyvtárak számára, amelyek a Márai-
program I. listájáról az intézménye részére megállapított keretének mértékéig nem tudtak 
könyveket rendelni, azon könyvtáraknak külön eljárás keretében tegyék lehetővé a 
Kollégiumok, hogy a Márai-program I. listájáról tevékenységüknek és gyűjtőkörüknek 
megfelelő szakmai kiadványokat rendelhessenek rendelkezésükre álló keretük teljes 
felhasználása érdekében. A Bizottság továbbá javasolta a Kollégiumoknak feloldani azon 
megkötést, hogy a könyvtárak keretük felét szépirodalmi, másik felét tényirodalmi művek 
választására használhatják fel. 
 
63/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag javasolta Miniszter úrnak, hogy a 2012., 2013. és 2014. évi 
miniszteri keret terhére évente 100 millió Ft-ot engedjen át a Könyvkiadás Kollégiumának a 
magyar könyvek külföldi jelenlétének támogatására, valamint ugyancsak a 2012., 2013. és 
2014. évi miniszteri keret terhére évente 400 millió Ft-ot engedjen át a Kulturális Fesztiválok 
Kollégiumának a nemzetközi és országos hatókörű kulturális-turisztikai fesztiválok 
megvalósításának támogatására. A Bizottság továbbá egyhangúlag javasolta Miniszter úrnak, 
hogy a 2012. évi miniszteri keret terhére 100 millió Ft-ot csoportosítson át a Könyvkiadás 
Kollégiumának a Márai II. lista keretének emelése, és a Márai alkotói támogatások 
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megvalósítása érdekében. A Bizottság egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a határozat 
végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon. 
 
64/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a 2012. évi pályázati naptár tervezetének kidolgozására, illetve a 2012. évi 
pályázati kiírások alapvető célkitűzéseinek meghatározására vonatkozó javaslatot 
egyhangúlag elfogadta és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.  
 

64/2011 (XII.15.) sz. határozat melléklete 

Kollégium megnevezése 

Pályázati felhívás 
NKA portálján való 
megjelentetésének 

dátuma 

Benyújtási határidő 

2012. I. félév 

Előadó-művészet Kollégiuma 2012. február 01. 2012. március 01.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2012. február 10. 2012. március 11.

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2012. február 23. 2012. március 23.

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. február 29. 2012. március 31.

Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. március 09. 2012. április 10.

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2012. március 16. 2012. április 17.

Könyvkiadás Kollégiuma 2012. március 23. 2012. április 23.

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2012. április 02. 2012. május 02.

2012. II. félév 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. július 13. 2012. augusztus 15.

Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. július 30. 2012. augusztus 30.

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2012. augusztus 10. 2012. szeptember 10.

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Koll. 2012. augusztus 17. 2012. szeptember 20.

Előadó-művészet Kollégiuma 2012. augusztus 28. 2012. szeptember 28.

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2012. szeptember 10. 2012. október 10.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2012. szeptember 14. 2012. október 15.

Könyvkiadás Kollégiuma 2012. szeptember 24. 2012. október 24.

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2012. szeptember 28. 2012. október 30.

 
65/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az állandó szakmai kollégiumok, valamint az ideiglenes 
kollégiumok 2011. évi szakmai beszámolói szempontrendszerét, amelyet az érintett 
kollégiumi vezetők közvetlenül írásban kapnak meg. A 2011. évi szakmai beszámolók leadási 
határideje 2012. február 28-a. Tekintettel az NKA 2011. évi beszámolójának leadási 
határidejére, a beszámolók Bizottság általi elfogadásának legkésőbb 2012. április 30-ig meg 
kell történnie. A határozat elfogadásával egyidejűleg a 9/2011. (II.16.) és a 60/2011. (XI.17.) 
számú határozatok ide vonatkozói részei hatályukat vesztették. 
 
66/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság a 2012. évi pályáztatásra fordítható keretjavaslatot egyhangúlag elfogadta azzal a 
megkötéssel, hogy amíg a Magyarország 2012. évi költségvetését az Országgyűlés nem 
fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben felkérte az Igazgatóságot, 
hogy abban az esetben, ha a 2012. évi költségvetési törvényben az ötöslottó játékadó mértéke 
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nem változik, a most elfogadott keretfelosztási javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz 
aláírásra. 

66/2011.(XII.15.) sz. határozat melléklete 
adatok: ezer forintban 

Pályáztatásra fordítható keret 6 691 500,0
Miniszteri keret 1 672 875,0
Felosztható keret 5 018 625,0
Előadó-művészet Kollégiuma 600 000,0
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 450 000,0
Folyóirat-kiadás Kollégiuma 750 000,0
Könyvkiadás Kollégiuma 800 000,0
Közgyűjtemények Kollégiuma 600 000,0
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 400 000,0
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 700 000,0
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 200 000,0
Vizuális Művészetek Kollégiuma 400 000,0
Kollégiumok összesen: 4 900 000,0
Tartalék keret 118 625,0
Mindösszesen: 5 018 625,0
 
67/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
Amennyiben a 2012. évi költségvetési törvényben az ötöslottó játékadó mértéke változik, a 
Bizottság a 66/2011. (XII.15.) számú határozata alapján elfogadott keretszámok százalékos 
arányát tartja iránymutatónak a 2012. évi pályáztatásra fordítható keretek tekintetében, és 
javasolja Miniszter úrnak elfogadásra. A Bizottság egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy 
a határozat végrehajthatósága érdekében – amennyiben szükséges – Miniszter úrnál eljárjon. 
 
68/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A 2012-es Raoul Wallenberg Év előkészítését és lebonyolítását fontosnak tartja a Nemzeti 
Kulturális Alap Bizottsága, ezért az érintett kollégiumok figyelmébe ajánlja, hogy a Raoul 
Wallenberg Évhez kapcsolható célkitűzések jelenjenek meg pályázati felhívásaikban és 
lehetőségeikhez mérten támogassák azokat. 
 
69/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett javasolta Miniszter úrnak, hogy a 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma tagsági létszámát 6 főről 8 főre emelje, így az 
állandó kollégiumok létszámát 2012. január 1-jétől 74 főben állapítsa meg. A határozat 
elfogadásával egyidejűleg az 52/2011. (X.20.) számú határozat hatályát vesztette. A Bizottság 
egyben felkérte a Bizottság elnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter 
úrnál eljárjon. 
 
70/2011. (XII.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 
A Bizottság egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a 6810/0001 
számú, valamint a 6910/0001 számú pályázatainak elszámolási határidejét 2012. január 15-ig 
az Igazgatóság meghosszabbítsa. 
 
 
 
 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   69  /  317 
 

 
 

 
 

 

A 2011. évi bizottsági ülések között született határozatok jegyzéke 

A 2011-es év során nem született határozat a Bizottság rendes ülései között írásbeli szavazás 
útján. 
 

Az NKA 2011-től kinevezett tisztségviselői – személyi változások 

Bizottság: 
 Jankovics Marcell, a Bizottság elnökének mandátuma 2011. október 15-én megszűnt. 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2011. október 16-ától L. 
Simon László tölti be, akit Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr az elkövetkezendő négy 
évre bízta meg feladatai ellátására. 

 Hegedűs D. Géza, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága miniszteri hatáskörben 
kinevezett tagjának mandátuma 2011. szeptember 30-án lejárt. Dr. Réthelyi Miklós 
miniszter úr 2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig Sunyovszky 
Szilvia színművészt, kultúrtanácsost bízta meg bizottsági feladatainak ellátásával. 

 
Kollégiumok: 
 Pécsi Györgyi, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumában betöltött tagsági 

megbízatásáról 2011. január 27-i hatállyal lemondott, helyére Dr. Bertha Zoltán 
irodalomtörténészt, kritikust nevezte ki 2011. január 28-tól Dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Dr. Szörényi László, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium tagsági és vezetői 
mandátumáról egészségügyi okok miatt 2011. március 28-i hatállyal lemondott, 
helyére Lakatos Mihályt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főtanácsosát nevezte ki 
2011. március 28-tól Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr. 

 Szentmártoni János, a Szépirodalmi Szakmai Kollégiumban betöltött tagságáról 
2011. március 31-i hatállyal lemondott, helyére Ekler Andrea irodalomtörténészt 
nevezte ki 2011. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig Dr. Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Kenesei Edina, a Táncművészeti Szakmai Kollégium miniszteri hatáskörben 
kinevezett vezetőjének mandátuma 2011. május 31-én lejárt, helyére Uhrik Dóra 
Kossuth-díjas balettművészt nevezte ki 2011. június 1. napjától 2015. május 31. 
napjáig tagsági, illetve 2011. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig vezetői 
feladatainak ellátására Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr. 

 Dicső Ágnes Múzeumi Szakmai Kollégiumban betöltött kollégiumi tagsága – a 
kinevezési okiratban foglalt határidőnek megfelelően – 2011. július 31-én megszűnt. 
Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig 
Hamar Edina szilikátrestaurátort bízta meg kollégiumi tagsági feladatainak 
ellátásával. 

 Lakatos Mihály, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumában betöltött tagsági és 
vezetői megbízatásáról történő lemondását Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. 
szeptember 1-i hatállyal elfogadta. A megüresedett kollégiumi vezetői, illetve tagsági 
mandátumra 2011. október 13-ig nem történt újabb kinevezés. 
 
 

L. Simon László s.k., 
az NKA Bizottsága elnöke 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   70  /  317 
 

 
 

 
 

 

 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   71  /  317 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.   AZ  NKA  ÁLLANDÓ  ÉS  IDEIGLENES SZAKMAI  
KOLLÉGIUMAINAK  2011.  ÉVI  BESZÁMOLÓI 
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A 2011. évi kollégiumi beszámolók szempontrendszere 

a./ Az NKA állandó szakmai kollégiumai 2011. évi beszámolójának szempontrendszere 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben 
megfogalmazott célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

1.2.  A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi 
volt a hiba? 

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

1.4.  Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben? 

1.5. Találkozott-e a kollégium munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, 
KIM, VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen 
mértékben veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által 
kiírt pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi 
és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-
e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék–határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok 
száma? Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha 
van ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, 
mértékét! 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   73  /  317 
 

 
 

 
 

 

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

3. Működési kérdések 

3.1.  Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati 
rendszer?  

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

3.3.   Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes 
esetben is? Ha igen, hány alkalommal? 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak 
az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? 

 Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi 
ellenőrzésekről? 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1.  A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete? 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 
6-án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-
án a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását 
tervezi a kollégium? 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 
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b./ Az Ithaka-program Ideiglenes Kollégium 2011. évi beszámolójának szempontrendszere 

1. Milyen módon volt előkészítve Magyarországon a megvásárolt hagyatékok és 
gyűjtemények fogadása? 

2. A Kollégium tegyen javaslatot, hogy a jövőben mely jelentős hagyatékok és 
gyűjtemények megszerzését, hazahozatalát és elhelyezését támogatná! Kérem, röviden 
ismertesse a Kollégium jövőbeli stratégiai céljait! 

3. A Kollégium hogyan ítéli meg a rendelkezésére álló keretösszeg mennyiségét? 
Mennyiben fedezte a Kollégium pályáztatásra fordítható keretösszege a beérkezett 
pályázatok által igényelt támogatási összeget, illetve a megítélt támogatás összegét? 

4. Adjon a Kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha 
van ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, 
mértékét! 

5. A Kollégium tegyen javaslatot a jövő évi keretösszegének mértékére! 

6. A Kollégium milyennek ítéli meg a megvásárolt gyűjtemények/hagyatékok értékét a 
magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából? 

7. A támogatott szakmai programoknak milyen volt a realitása? 

8. A beérkezett pályázatok tapasztalatai alapján mérhető volt-e a költségvetés realitása? 

9. Milyen volt a beérkezett pályázatok szakmai igényessége? 

10. A Kollégium értékelése szerint megfelelően előkészített volt-e a hagyaték vagy 
gyűjtemény megszerzése a beérkezett pályázatok alapján? 

11. A pályázó intézmények közül hányan vállaltak önrészt és az igényelt támogatási 
összeghez viszonyítva milyen százalékos mértékben? 

12. A beérkezett pályázatok közül hány pályázó rendelkezett az általa benyújtott 
támogatási igény legalább 15%-ának megfelelő támogatására vonatkozó szponzori 
kötelezettségvállalással? 

13. Milyennek ítéli meg a Kollégium a beérkezett pályaművek tartalmi bemutatását és 
értékelését? 

14. Megfeleltek-e az előírásoknak az állománybavételt igazoló dokumentumok (tételes 
jegyzékek) másolatai? 

15. A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy/dokumentum/könyvtári gyűjtemény 
nagyközönség számára készülő ismertetését az intézmény honlapján közölni kell. 
Biztosítva van-e a megvásárolt hagyatékok és gyűjtemények kutathatósága, 
hozzáférhetősége? Megadták-e a pályázók a honlap címét, elérési útját, ahol az 
ismertető található? 

16. Találkozott-e a Kollégium munkája során a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

17. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon? 

18. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati 
rendszer?  
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19. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint 
az Igazgatósággal? 

20. Az Ithaka-program 2003-ban már létezett a Nemzeti Kulturális Alap keretein belül. A 
korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

c./ Az NKA Márai Ideiglenes Kollégiumai 2011. évi beszámolójának szempontrendszere 

1. Tudta-e tartani a két Márai Ideiglenes Kollégium a Bizottság által elfogadott 
menetrendet, határidőket?  

2. Ha nem, miben tért el tőle és miért? 

3. Alkalmas volt-e a KELLO elektronikus felülete a program lebonyolítására?  Ha nem, 
milyen korrekciókra van szükség?  

4. Hány kiadó pályázott, hány címmel? 

5. Hány kiadó került a Márai-listára, hány címmel?    

6. Volt-e olyan cím, amelyet 

a. egyáltalán nem 

b. nagyon kis százalékban 

c. 50%-nál több könyvtár 

d. majdnem mindegyik könyvtár igényelt? 

7. Jelentett-e problémát a könyvtáraknak az 50-50%-ban megosztott keret a szép- és 
tényirodalom között?   

8. Okozott-e gondot a könyvtáraknak a 250 címből álló szűk lista?  

9. A nemzeti minimumra jelölt dokumentumok hány százalékát igényelték a könyvtárak, 
a könyvtárak hány százalékban igényeltek? 

10. Mi a Publishing Hungary részprogram tapasztalata?  

11. Milyen jellegű programokra kértek elsősorban támogatást a könyvtárak a 
kommunikációs részprogram kiírására?  

12. Összefoglalóan mi a véleménye a Márai-programról? Értékelje mit tartana meg a 
koncepcióból, min változtatna?  

 

                           L. Simon László s.k.,  
                az NKA Bizottsága elnöke 
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AZ NKA ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK BESZÁMOLÓI 
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Építőművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Pottyondy Péter 
Titkár: Fekete Gabriella 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   150 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -44 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   1 200 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   107 200 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 232   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 84 81 010 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 11 15 000 000
10 ÖSSZESEN: 95 96 010 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 95 96 010 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   11 190 000

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 5 10 340 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

1 1 400 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

6 11 740 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 101 151 750 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 
 
A beszámoló alapját „Az NKA szakmai kollégiumai 2011. évi beszámolójának 
szempontrendszere” című elnöki levél és az NKA Igazgatósága által összeállított, 2011. évi 
támogatásokat értékelő, 7 db összefoglaló táblázat képezi 
 
Kollégiumunk 2011. évi pályázati kiírásainak elején deklarálta, hogy az építészet 
fogalomkörébe beletartozónak tekinti a városépítészetet, táj- és kertépítészetet, valamint a 
belsőépítészetet. Ezt az elvet követtük jelen beszámoló készítésekor is. 
 
Kollégiumunk 2011-ben az alábbi 6 önálló pályázatot írta ki: 

 Alkotói támogatás 
 Nagyrendezvények támogatása 
 Szakmai kiadványok megjelentetésének támogatása 
 Nemzetközi szervezetek tagdíjának befizetési támogatása 
 Építőművészeti alkotók, alkotások médiában való bemutatásának támogatása 
 Nyomtatott és internetes folyóiratok megjelentetésének támogatása (halasztásra került) 

 
A fentiek mellett az Iparművészeti Szakmai Kollégiummal közös, kétlépcsős pályázat első 
ütemét írta ki a kollégiumunk, művészeti alkotás elhelyezéséhez szükséges építészeti tervek 
elkészítésének támogatására. A második ütemben a kollégiumunk által támogatott 
helyszínekre szóló pályázatot az Iparművészeti Szakmai Kollégium írta ki egy-egy műalkotás 
elkészítésének, elhelyezésének támogatására. 
A korábbi évekhez hasonlóan, 2011-ben is lehetőség volt egyedi pályázatok benyújtására. 
 
Az elnöki levélben megadott szempontokat követve kollégiumunk 2011. évi tevékenységét a 
következők szerint foglaljuk össze: 
 
 
1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben 
megfogalmazott célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

Az összes támogatott pályázat számának (95) arányában a törvényi célkitűzések alá 
rendelt témák közül  
 nemzeti és egyetemes építészeti értékek létrehozását, megőrzését 

segítette 
16%

 nemzetközi építészeti fesztiválok, rendezvények szervezését, és az 
azokon való részvételt segítette 

36%

 építőművészeti alkotások, kezdeményezések létrejöttét segítette 26%
 épített örökség megőrzését segítette 5%
 épített kultúra közvetítését, az ezzel kapcsolatos egyéni és közösségi 

tevékenységet segítette 
12%

 hazai szakmai szervezetek nemzetközi szervezeti tagdíjának rendezését 
segítette 

4%
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1.2.   A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi 
volt a hiba? 

2010-hez képest 2011-ben 159-ről 232-re nőtt a pályázatok száma. A pályázatok 
számának ilyen mértékű növekedését egyrészt a pályázatok nyitott, kreativitásra 
serkentő megfogalmazása, másrészt az NKA-n kívüli támogatási lehetőségek 
beszűkülése okozza.  
 
Az építőművészet médiában való megjelenésének lehetőségei nagymértékben 
romlottak. A televíziózásban és a rádiózás területén szakmai magazin jellegű 
programokra szánt műsoridő mind a köz-, mind a kereskedelmi médiában csökkent, 
de inkább megszűnt, így az ilyen produkciók készítésére beérkezett pályázatok 
száma csökkent. Kollégiumunk fontosnak tartja az építőművészet népszerűsítésének 
ezt a módját, ezért megpróbáltunk egy-egy elképzelés estében élni a meghívásos 
pályázat lehetőségével. 

 
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján 

megfogalmazott feladatok ellátása megjelent-e eddig is a Kollégium döntéseiben? 
Volt-e a szakmai Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult 
meg? 

Az utóbbi években elmondható, hogy a Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) 
témák és irányelvek alapján megfogalmazott feladatok nem érintették a kollégiumot. 
Örömünkre szolgál, hogy 2011-ben, egy ízben előfordult, hogy a Kiemelt Kulturális 
Programok Kollégiuma támogatott egy építészeti tárgyú rendezvényt (KÉK, 
CLUBURB – EB kulturális program). Szakmai szervezeteink munkájának 
köszönhetően hisszük, hogy a 2011-ben elindult folyamatot folytatva a következő 
években több szakmai rendezvényünk tud csatlakozni országosan kiemelt kulturális 
programokhoz, és részesülhet azok támogatásából. 

 
1.4.  Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2011. évben? 

Magyarország EU-elnöksége idején, Budapesten megrendezett European Forum for 
Architectural Policies (EFAP) Konferenciát a rendezvény egyik fő szervezőjének 
(MÉSZ) pályázati támogatásával segítettük.  

 
1.5. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Az építőipar egésze nehéz időket él át. A lehetőségek szűkülése átstrukturálja az 
építőművészeti alkotó tevékenységet. Több erő jut a korábbi munkák összegzésére, 
elemzésére, a meglévő – megelőző években – elfeledett, elhanyagolt értékek 
megmentésére, és mindezek hazai, külföldi bemutatására. Kollégiumunk korábbinál 
nagyobb figyelemmel támogatta az ilyen témájú pályázatokat, illetve a 2013-ig szóló 
stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően előkészített egy új – a közjó 
értékeire figyelő – támogatási formát.  
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2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a Kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

2010 novemberében készítette el a kollégium a 2013-ig szóló középtávú stratégiáját. 
Ebben évekre lebontva meghatároztuk az elérendő célokat, tennivalókat, illetve 
lépéseket kívántunk tenni a kollégium gazdálkodási keretének növelése érdekében. 
2010-hez képest – az NKA Bizottságával együttműködve – sikerült 44 millió Ft-tal 
növelni a kollégium támogatási keretét. A stratégiában 2011-re előirányzott 
százalékos mutatókat alulról közelítette a valóság.  

 
2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, 

KIM, VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

Kollégiumunk nem élt az NKA más szervezetekkel kötött együttműködési 
megállapodásaiban rejlő lehetőségekkel. Ezek feltárása 2012 feladata. 

 
2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen 

mértékben veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által 
kiírt pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok 
magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni 
döntéskor a pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási 
összeget? 

Az építőművészet területén – kivéve a műemlékvédelmet – nincs az NKA 
pályázatokon kívül más, évente ismétlődő támogatási forma. A pályázatokban 
„egyéb támogató szervezet” sor ad információt a pályázók más forrásból szerzett 
támogatásáról. 

 
2.4. A Kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék – határon túl 

lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

2011-ben az NKA Igazgatósága által készített kimutatás szerint a 95 támogatott 
pályázatból 70 volt Budapesthez köthető, 19 érkezett vidékről, 5 a határon túli 
magyar területekről 1 pedig Hollandiából. 2010-hez képest a vidékiek számaránya 
10%-kal javult a budapestiekkel szemben. A határon túli pályázók száma nem 
változott 2010-hez képest.  
A számok híven tükrözik a szakmai szervezeteink tagságának budapesti–vidéki 
arányszámait, illetve a szakmai szervezetek lokációját. Befolyásolta a fenti 
számokat, hogy egy új NKA-rendelet szerint az alkotói támogatás nem adható 
azonos pályázónak az egymást követő években, mivel a vidéki és határon túli 
pályázók jellemzően alkotói és könyvkiadási támogatásért folyamodnak. A 2011-es 
javulás ellenére fennálló aránytalanság javítása érdekében kollégiumunk 2011 őszén 
felhívást tett közzé a szakmai internetes fórumokon, amelyben felhívta a figyelmet a 
még akkor fennálló egyedi pályázási lehetőségre. Külön hangsúlyoztuk, hogy várjuk 
a vidéki és határon túli pályázók jelentkezését. Sajnálatos módon a felhívás e 
részének nem volt foganata.  
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2.5. Milyen arányban támogatta a Kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a 
gyerektámogatás részesedését? 

2011-ben három darab, a 14 év alatti korosztályt építőművészeti, építészeti tárgyú 
témával célzó pályázat érkezett a kollégiumunkhoz, melyből kettő kapott 
támogatást. Az Iparművészeti Szakmai Kollégiummal közös pályázatunkkal 2011-
ben is támogattunk egy általános iskolában elhelyezendő műalkotást, ami áttételesen 
„gyerekprogramnak” tekinthető. Ez az összes támogatott pályázat 3%-a. Ez 2010-
hez képest fejlődés, hiszen abban az évben 0,5% volt ez a mutató. 
Kollégiumunk az építőművészet területén nem tartaná jó megoldásnak a pályázatok 
célkorosztály szerinti megoszlását százalékosan megszabni. 

 
2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által 

támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

A legalacsonyabb és legmagasabb megítélt támogatási összegek az alábbiak szerint 
alakultak: 
 

2401 Laptámogatás 
nem döntöttünk folyóirat-megjelenési 
támogatásról 2011-ben 

2402 Alkotói támogatás 120 000 Ft 360 000 Ft
2407 Rendezvény-támogatás 200 000 Ft 5 000 000 Ft
2412 Szakmai kiadványok támogatása 745 000 Ft 2 500 000 Ft
2413 Egyedi támogatás 50 000 Ft 6 000 000 Ft
2429 Műalkotás létrehozása (ISZK-val) 50 000 Ft 200 000 Ft
2432 Tagdíjtámogatás 135 000 Ft 1 700 000 Ft
2433 Médiamegjelenés-támogatás 500 000 Ft 8 000 000 Ft

 
2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A 

támogatottak között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget 
lát ezek további csökkentésére? 

2011-ben 19 db egyedi pályázat érkezett, ebből 11-et támogatott a kollégium, ami az 
összesen támogatott 95 pályázat 12%-a. 2011-ben jellemző volt a szakterületünkön a 
kiszámíthatatlanság, így nehéz volt akár csak egy évre előre tervezni a programokat. 
Főként az év második felében – amikor kollégiumunk már nem írt ki új pályázatot – 
felmerültek olyan új színvonalas programlehetőségek, melyek támogatása csak 
egyedi támogatás keretében volt megoldható.  Ilyen helyzetben elkerülhetetlen, és 
véleményünk szerint szükséges az egyedi pályázás lehetőségének megtartása. 

 
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok 

száma? Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

Bár kísérletet tettünk rá az év végén, de az átalakulásból fakadó időszakos 
kötöttségek miatt 2011-ben a kollégiumunkban nem volt meghívásos pályázat. 
Célunk, hogy a pályázatokat a hagyományos, kiírásokon alapuló keretek között 
tartsuk, de korlátozott mértékben továbbra is szükségesnek tartjuk a meghívásos 
támogatási forma lehetőségének fenntartását. 
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2.9. Adjon a Kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha 

van ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, 
mértékét! 

2011-ben kollégiumunk pénzkeretéből 11.190.000 Ft maradvány képződött. Ennek 
oka az, hogy a jelzett összeget (a 2012 évi keretrésszel együtt) a 2401 altéma 
kódszám alatt kiírni tervezett, hagyományos és internetes folyóiratok 
megjelentetésének támogatására szántuk. Ez a pályázat a kollégiumi struktúra 2012. 
évi átszervezésére tekintettel halasztásra került. A több mint 11 millió Ft összeget a 
kollégium 2012-ben felhasználhatja. 

 
2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Szakterületünkre is érvényes a Budapest centrikusság. Sokkal nagyobb a pályázói 
aktivitás Budapesten, mint vidéken, és a határon túl. 2012. február 14-én, az 
internetes szakmai fórumokon országosan – és reményünk szerint – a határon túli 
magyarlakta területeken is tájékoztatást adtunk az új kollégiumi felállásról, felhívtuk 
a figyelmet a részben megváltozott pályázási lehetőségekre, határidőkre. 

 
3. Működési kérdések 
 

3.1.  Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamata a pályázati 
rendszert? (korrigált kérdés!) 

Az átláthatóság törvényben előírt biztosításával, pontossággal, megbízhatóvá teszi az 
NKA a pályázati rendszert. Az NKA munkatársainak szakértelme, objektivitása, és a 
törvényes keretek között lehetséges rugalmassága nagyban segíti a pályázókat az 
eredményes pályázásban és az elszámolásban egyaránt. 

 
3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint 

az Igazgatósággal? 

A Bizottság – ahogy korábban sem – 2011-ben sem bírálta felül a kollégium 
döntését, ezzel együtt nagyban növeli a kollégiumi döntések megalapozottságát, 
objektivitását, hogy Dr. Meggyesi Tamás révén közvetlen, korrekt kapcsolat van a 
Bizottság és kollégium között. Valós kapcsolat a szakterületünkhöz közel álló 
kollégiumokkal (Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium, Iparművészeti 
Szakmai Kollégium) volt. Más szakkollégiumokkal esetleges kapcsolatban voltunk. 
Az Igazgatóság munkatársai – elsősorban Fekete Gabriella kollégiumi titkár és 
Czencz Jánosné elszámoltató – sokat, és érdemben segítették a kollégium munkáját. 

 
3.3.   Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes 

esetben is? Ha igen, hány alkalommal? 

Két alkalommal tartottunk közös pályázati bírálatot az Iparművészeti Szakmai 
Kollégiummal a művészeti alkotás elhelyezésére, létrehozására közösen kiírt 
pályázatunkkal kapcsolatban. A kollégiumi stratégiánk kidolgozásakor zajlottak 
egyeztetések a kollégiumunk és a fotó-, a képző-, az ipar-, és a népművészeti 
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kollégium között, de új érdemi együttműködés nem jött létre az egyeztetések 
nyomán. 

 
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

2011-ben kollégiumunk ugyan 2010-hez képest változatlan formában meghirdette a 
folyóirat-megjelentetés támogatására kiírt pályázatát, de a beérkezett 14 db érvényes 
pályázattal kapcsolatos kollégiumi döntés halasztásra került. A 2012 elején életre 
hívott Folyóirat-kiadás Kollégiuma határozott a pályázatok támogatásáról. Az új 
kollégium munkáját a kollégiumunk vezetőjének ajánlása segítette. 

 
3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 

ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a Kollégiumnak? 

2011. évben kollégiumunk mindenütt követte a pályázati naptárban előirányzott 
időpontokat. Nincs észrevételünk a határidőkkel és az ütemtervvel kapcsolatban. 

 
3.6. Melyek a Kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával 

(BEO) közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a 
Kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? 

 Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi 
ellenőrzésekről? 

2011-ben a kollégiumunkon kívül álló okokból az ajánlott 6 helyett 2 tervezett és 1 
rendkívüli teljesítmény-ellenőrzés történt. A rendkívüli ellenőrzést a kollégiumunk 
és a Környezetkultúra Szakmai Kollégium által is támogatott pályázat elszámolása 
nyomán, a szakmai ellenőrzéskor kollégiumunk kezdeményezte.  
Jónak tartjuk a két síkon (pénzügyi, szakmai) párhuzamosan futó ellenőrzés 
módszerét. A pénzügyi ellenőrzés menete – amennyit a kollégium tagjai ebből látnak 
– pontos és céltudatos. A szakmai ellenőrzés során a személyes beszélgetéseken 
keresztül mód van az esetleges kérdések megbeszélésére, a félreértések gyors 
tisztázására. Ez történt a soron kívüli ellenőrzés során is. Az ellenőrzés összefoglaló 
eredményéről minden esetben hivatalos, írásos tájékoztatást kaptak az adott 
ellenőrzésben résztvevő kollégiumi tagok. 

 
3.7. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

2011. évben több alkalommal előfordult, hogy pályázóink először csak hiányosan, 
hibásan tudtak elszámolni a támogatások felhasználásáról. Ezekben az esetekben 
kollégiumunk teljes szakmai súlyával támogatta pénzügyi elszámoltatás 
munkatársait, és személyes egyeztetetések keretében tette egyértelművé a pályázók 
számára a lehetséges korrekciós lépéseket.  
Az új kollégiumi struktúrában kikerült a kollégiumunk hatásköréből a folyóirat és 
könyvkiadás támogatása. Ahogy azt már szóban és írásban is jeleztük 2011 végén – 
szükség esetén - kollégiumunk készséggel ajánlja építészszakmai segítségét a két 
terület új, felelős kollégiumának. Előzetes aggodalmainkat eloszlatta, hogy a 2011-
ről áthúzódó döntéseiknél a Folyóirat-kiadás Kollégiuma és a Könyvkiadás 
Kollégiuma egyaránt élt ezzel a lehetőséggel. 
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4. Pályázati tapasztalatok 
 

4.1.  A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

A pályázók felkészültségét, a pályázatok színvonalát tekintve 2011-ben nem 
tapasztaltunk lényegi változást 2010-hez képest. A beadott pályázatok száma 46%-
kal nőtt az előző évihez viszonyítva.  
2011-ben 66%-kal nőt az elszámolási határidő-halasztási kérelmek száma (9-ről 15-
re). A módosítást kérő pályázók a pályázatíráskor nem mérik fel jól a tervezett 
munka időigényét, vagy tőlük független okok hátráltatják annak befejezését. 
Nem tapasztaltuk 2011-ben egyik részterület előretörését sem, ugyanakkor – ahogy 
azt már az 1.2. pontban is jeleztük – az építőművészet média megjelenésével 
kapcsolatos pályázatok száma (bár 2010-hez képest 3-ról 9-re nőtt) számában és 
hatékonyságában még mindig messze elmarad a kívánatos mértéktől.  

 
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 

összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen 
tapasztalatokkal szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve 
ellenőrzések? Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is 
gazdálkodnak? 

A pályázatok a legtöbb esetben eredményesek, megfelelnek a kiírásban foglaltaknak. 
A pályázatok célkitűzése és eredménye az esetek nagy többségénél összhangban 
van. Nagy rendezvények, konferenciák és a könyvkiadás területén érzékeltük a 
legjelentősebb mértékű fejlődést. A szakma meghatározó civilszervezetei (MÉSZ, 
KÉK, FUGA, HAP) által – sokszor nagy nehézségek árán – szervezett programok 
nagyszámú érdeklődőt vonzó, magas szakmai színvonalú rendezvények. Ugyancsak 
élvezettel forgattuk a szakmai ellenőrzések során az elkészült könyveket. 
Nagyrészük mind tipográfiai, mid képszerkesztési, mind tartalmi vonatkozásban 
kiemelkedő alkotás. 
Fontosnak tartjuk, és a pályázatok elbírálásánál figyelembe is vesszük, ha a pályázó 
– bármely forrásból származó – komolyabb összegű, de legalább a kért támogatással 
arányos önrésszel rendelkezik.  
Az NKA-tól független, állami források aránya pályázóink esetében nem jelentős. 

 
4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok 

esetében), csak egy Kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, 
hogy a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon? 

Mivel kollégiumunknál a kettős pályázás, nem nagy számban bár, de a volt 
Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiummal együttműködve kialakult gyakorlat 
volt, ezután is elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez az új kollégiumi struktúrában más 
kollégiummal is megtörténjen. 

 
4.4. A Kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete? 

A pályázókról rendelkezésünkre álló, pályázati előéletükre vonatkozó adatok, és a 
kurátorok személyes benyomásai rendre előkerülnek a pályázatok értékelésekor. 
Kollégiumunk pályázói hiba, szakszerűtlenség, pongyolaság esetén személyes 
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egyeztetésen rendezi, és az esetek többségében lezárja az ezzel kapcsolatos 
kérdéseket. Törekszünk arra, hogy a pályázók mindig „tiszta lappal” 
pályázhassanak. Ebben segítségünkre voltak az NKA munkatársai is. 

 
 

4.5. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

Ezzel a kérdéssel főként a kollégiumi titkár találkozik. Elmondása szerint vannak 
nehézségei a pályázóknak. Ezek a nehézségek leginkább a pályázók és a pályázatok 
egy-egy speciális adottságából fakadnak. Ezzel együtt nem látjuk szükségesnek a 
pályázati kiírásaink módosítását. 

 
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 

stratégiájával kapcsolatban? 

A „Keveseknek sokat, sokaknak keveset” stratégiai kérdésfelvetés kollégiumunk 
gyakorlatában nem egyszer erős fejtörést okoz, mivel egyes „kevesek” hatása 
sokakhoz eljuthat (szakmai folyóirat, könyv) míg a „sokak” programjai közül nem 
kevés lokális. Kollégiumunk elkötelezett volt 2011-ben is a szakmánkat 
meghatározó szervezetek (Magyar Építőművészek Szövetsége, Kós Károly 
Alapítvány, Magyar Kertépítők és Tájépítészek Szövetsége, Kortárs Építészeti 
Központ, FUGA Budapesti Építészeti Központ, TERC Kiadó, Építészfórum 
hírportál) kiemelt támogatásában. 

 
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott, a Bizottság 2010. 

szeptember 6-án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. 
december 16-án a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új 
pályázatok kiírását tervezi a Kollégium? 

A bizottsági stratégia legtöbb javaslata már teljesült a korábban gyakorlattá vált 
pályázati altémáinkban. A szakmai pályázatok gyermekek felé fordulásának 
ösztönzését irányoztuk elő 2011-re. Ebben nem értünk el jelentős változást, így ezen 
a téren maradt tennivalók a következő évekre. 
A Bizottság javaslata volt 2011. évre, hogy a figyelem forduljon az EU felé! 
Kollégiumunk több, az EU-elnökségünkhöz kötődő szakmai programot támogatott. 
Ugyancsak támogatási célunk volt az időközben kormányközi programmá 
emelkedett sanghaji magyar kulturális központ (Hudecz ház) létrejöttének 
építészszakmai támogatása. Ez, ha direkt módon nem is, de az ügy egyik 
zászlóvivőjének (MÉSZ) e programhoz csatlakozó pályázati támogatásával indirekt 
módon teljesült. 
Másik új pályázati lehetőséggel kapcsolatos elképzelésünk – a közjóért folyó 
építőművészeti alkotó munka (tervezés, kivitelezés) támogatása – a Műemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégiummal való egyesülésünk után lényegesen egyszerűbbé 
vált, így ennek megvalósítását 2012-re ütemeztük.  

 
4.8. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában?  
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2011-ben nem találkoztunk a munkánk során a szakterületre jellemző, speciális 
problémával. 

 
2011 elején úgy láttuk, hogy a korábbi évek tapasztalataival megerősödött kollégiumunk a 
középtávú stratégiára támaszkodva, kiegyensúlyozott évet zárhat. Az év második felében 
történt változások kizökkentették kollégiumunkat ebből a kényelmes állapotból. Időbe telt, 
míg beláttuk, hogy a kollégium régi formájában nem tehet többet az elképzelései 
megvalósításáért. Az új kollégium régi-új tagjai rövid idő alatt meghatározták az elérendő 
célokat. A távozó kurátoroknak, Andor Anikónak, Entz Gézának, Dévényi Tamásnak és 
Potzner Ferencnek köszönjük a 2011 decemberéig végzett munkájukat! 
 
 

Pottyondy Péter s.k., 
az Építőművészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   88  /  317 
 

 
 

 
 

 

 
Fotóművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Kaiser Ottó 
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   150 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-)     

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -21 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   1 800 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   130 800 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 417   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 143 124 180 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 5 6 620 000
10 ÖSSZESEN: 148 130 800 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai     

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 148 130 800 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 7 19 700 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 7 19 700 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 155 171 500 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 
 
1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alaptörvényében megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).  

148 db támogatott pályázat, ebből      32 db alkotói  
                                                           41 db kiállítás és katalógus 
                                                           12 db szakmai rendezvény    
                                                             7 db gyűjteménygyarapítás   
                                                           12 db állománybővítés   
                                                           25 db szakmai kiadvány  
                                                             5 db egyéb 
                                                             8 db könyvkiadás 
                                                             1 db adatbázisok létrehozása 
                                                             1 db portréfilm készítése 
130.800 ezer Ft,  

ebből 14.261.500 HUF költségvetési szervek 
 60.445.650 HUF nonprofit szervezetek 
 14.537.000 HUF vállalkozások 
 41.555.850 HUF magánszemély 

 
1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 

hiba?  

Igen. A beérkezett pályázatokból az a következtetés vonható le, hogy a kollégium 
elvárásainak megfelelően kezdett alakulni a pályázók felfogása és hozzáállása a 
támogatási rendszert illetően. Továbbra is érkeztek be azonban olyan pályázatok, 
amelyeken látható volt a múlt rossz beidegződése, amelyek csak sablonokat 
tartalmaztak, s csak a szerencsére bízták kedvező elbírálásukat. Ennek kiküszöböléséhez 
még évek munkájára lett volna szükség. 

 
1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 

feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?  

A kollégium döntései követték a Bizottság elképzeléseit, annál is inkább, mert 
túlnyomórészt egyetértett velük. Saját kiemelt programunkat, stratégiánkat minden 
évben szem előtt tartottuk, szempontjaink megvalósulása jónak mondható, de igazi 
értékelés itt is csak évek múltával adható. 

 
1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben?  

Nem támogatott kiemelt évfordulókat 2011-ben a kollégium. 
 
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

A hazai sajtópaletta szűkülésével a fotóriporteri munka helyenként ellehetetlenült. 
Elemző, feltáró, komolyabb mélységekben kutató esszék vagy képriportok ritkulni 
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látszanak. E munkák támogatását egyik fő célunknak tartottuk működésünk során, s a 
mindenkori kuratórium figyelmébe ajánljuk a továbbiakban is. 

 
2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített? 

A kollégium mindig az átgondolt, s a korábban leadott támogatási elvek szerint 
működött, pénzügyi döntéseit is ez határozta meg. A több éven át egymásra épülő 
programok (pl. a Mai Manó Ház esetében) támogatása is következetes volt. 

 
2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 

VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása? 

Ezekkel az együttműködési megállapodásokkal nem találkoztunk szakmai munkánk 
során. 

 
2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 

veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?  

Kettős támogatásról semmiféle információ nem jutott tudomásunkra. A területünket 
érintő NEFMI támogatásokról, a minisztérium által delegált kuratóriumi tagtársunktól 
kaptunk információt rendszerint. 

 
2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék–határon túl 

lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

Többször, több helyen hangot adtunk ezzel kapcsolatos elképzeléseinknek, annál is 
inkább, mert a vidéki és a határon túli fotográfia ismertsége és elismertsége folyamatos 
és jelentős hátrányban van. A rendelkezésünkre álló időszak azonban rövid volt ahhoz, 
hogy törekvéseink eredményeiről részletes értekezést adjunk.  

 
2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 

gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését?  

Az elmúlt évben a kollégium nem támogatott gyermekprogramokat. Annak ellenére, 
hogy rendkívül fontosnak tartjuk a gyermektámogatást, százalékban megszabni mégsem 
találjuk célravezetőnek. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat, azonban támogattunk 
többet is. Korábban a Képzőművészeti Kollégiummal közösen hívtunk meg erre a 
projektre több intézményt, pl. Mai Manó, Fotómúzeum, Ludwig Múzeum stb. 

 
2.5. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 

támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)?  

1801 – lapkiadás: 250 ezer (elektronikus lap) – 11 millió 
1802 – alkotó/kutató munka: 250 ezer – 2,4 millió (kiemelt alkotói) 
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1806 – kiállítás, katalógus: 200 ezer -12 millió (mai manó 2011. évi kiállításprogramja) 
1808 – rendezvény: 100 ezer – 2 millió 
1809 – gyűjteménygyarapítás – 300 ezer – 1 millió 
1810 – állománybővítés (szakkönyvek): 200 ezer – 1 millió 
1812 – szakmai kiadványok: 300 ezer – 2 millió 
1833 – portréfilm készítés: 1 millió (kiírás szerint) 
 
Megjegyzés: 
A megítélt összegek százezertől sok millióig terjedtek, ezekből bármilyen 
következtetést levonni lehetetlen, hiszen mondjuk egy kiállítás altémában egy katalógus 
támogatásához minimális összeg is elég lehet, míg egy másik esetben, magának a 
kiállításnak a támogatásához, több millió is kevés. 
Az altémák összevetése ugyancsak félrevezető, hiszen egy fotóalbum nyomdaköltsége 
nagyságrendekkel eltér egy alkotó által elkészítendő fotósorozatra igényelt összegtől. 
 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

Az egyedi pályázatok száma elenyésző volt 2011-ben, ezek csökkentésére nem látok 
további lehetőségeket. 

 
2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 

Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

A meghívásos pályázatok aránya elenyésző volt, ami a kollégium pénzügyi lehetőségeit 
tükrözi csupán, ugyanis tapasztalataink alapján ez egy olyan közvetlen és gyors 
beavatkozásra ad lehetőséget, amelyre szakterületünk számos, kétségbeejtő pontján 
maradéktalanul szükség volna. Nem csökkenteném tovább ezt a lehetőséget, amelynek 
esetleges visszaélései a hivatalos ellenőrzések során mindenképpen kiderülnek.   

 
2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 

ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

Teljes mértékben felhasználtuk a rendelkezésünkre álló keretet. Véleményünk szerint a 
kiírt pályázatok megfelelő területeket támogattak, egy olyan nehéz időket élő 
szakmában, mint a fotográfia.  

 
2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A szakterületre, azon belül pedig – a már fentebb említett – riportkészítés területére 
jellemző problémák számos kérdést vetnek fel a szakma jövőjét illetően. Ezek 
megválaszolása, felkészült szakemberek összehangolt és odaadó tevékenységének 
támogatása révén történhet meg. A kollégium a pályázati kiírásaival az alkotó 
fotográfusokat segítette, elengedhetetlen azonban a terület pr-jával és marketingjével 
való foglalatosság. A 2011-es, tevékenységünkkel kapcsolatos – mindezidáig egyetlen – 
sajtótájékoztató fogadtatása és visszhangja is ezt bizonyítja. 
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3. Működési kérdések 

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

Számos probléma ellenére az NKA döntési és végrehajtási folyamatát segítette az eddigi 
pályázati rendszer.  

 
3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 

Igazgatósággal? 

A kollégium Kozma Károlyon keresztül tartotta a kapcsolatot a Bizottsággal. 
Közvetítésével kaphattunk információkat és tanácsokat működésünkhöz. Az 
Igazgatóság részéről Perlik Pál igazgató úr és Jankovics Marcell elnök úr nyitottan 
reagált az NKA honlapjának korszerűsítésére tett előterjesztésünkre, 
munkakapcsolatunk velük is rendezett és együttműködő volt. Barna Márton pályáztatási 
osztályvezető, valamint a belső ellenőrzés munkatársai ugyancsak segítették 
tapasztalataikkal és szakértelmükkel munkánkat, kollégiumunk titkára, Makkai Nóra 
pedig egyenesen pótolhatatlan tagja volt közösségünknek. Értékelhető kapcsolatunk a 
Képzőművészeti Kollégiummal volt, több pályázatot közösen írtunk ki. 
 

3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal?  

2011-ben nem volt ilyen jellegű közös munka. 
 
3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok? 

Régi berögződéseket bolygatott meg az új rendszer, s nem minden ellenérzés nélkül 
fogadták azok, akik megszokták, hogy folyóiratukat támogatásból készítik. Az első 
megdöbbenés után azonban maguk is aktívabbak lettek, s kiderült, hogy más utakon is 
sikerül kisebb-nagyobb összegeket mozgósítani a kiadáshoz.  

 
3.5  Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 

ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?  

A határidők betartása nem jelentett problémát. 
 
3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 

közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről. 

Tapasztalataink szerint, a helyszíni ellenőrzések során semmilyen komolyabb probléma 
nem került elő, ezek tervszerűen haladtak, s valójában számunkra is tanulságosak 
voltak. Minden ellenőrzésről megkaptuk a BEO pénzügyi jelentését. 

  
3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Nem találkoztunk ilyennel. 
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4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában?  

Lényeges eltérés nem észlelhető sem számban, sem színvonalban. 
 
4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 

összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

A visszajelzések és az ellenőrzések azt mutatják, hogy a pályázatok célkitűzései 
megvalósulnak, ennek eredményességéről azonban nem minden esetben volt 
információnk. Egyéb állami forrásból származó támogatásról többnyire olyan 
intézmények esetében beszélhetünk, amelyek eleve állami vagy önkormányzati 
fenntartásúak, ám ezek aránya elenyésző. 

 
4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete?  

Mindenképpen szempont. Ha már volt elfogadott pályázata, akkor annak eredményei, s 
a támogatás mértéke befolyásolta döntésünket. 

 
4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 

nehézségeit illetően? 

Abból kiindulva, hogy nagyon kevés a formai hibával beküldött adatlap, arra 
következtethetünk, hogy kitöltésük nem okoz nehézséget a pályázóknak. 

 
4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 

stratégiájával kapcsolatban? 

A kollégium elfogadott középtávú stratégiája többnyire egybevág a Bizottság 
elvárásaival, különös tekintettel az alkotások középpontba állítására, valamint a vidék, 
illetve a határon túli pályázók támogatásával. A terület sajátossága miatt azonban a 
gyermekekre való fókuszálás nehezebben oldható meg, mint a többi kollégium 
munkájában. 

 
4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 6-

án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án a 
Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi 
a Kollégium?  

Az új pályázatokra „régi” Kollégiumunknak már nincsen ráhatása. 
 
4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 

problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Nem találkoztam. 
Kaiser Ottó s.k., 

a Fotóművészeti Szakmai  
Kollégium vezetője 
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Iparművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Rényi Krisztina 
Titkár: Pusztai Mária 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   270 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -41 500 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   2 450 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   230 950 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 473   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 257 174 218 700
8 címzett 8 29 200 000
9 egyedi 15 24 000 000
10 ÖSSZESEN: 280 227 418 700
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 280 227 418 700
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   3 531 300

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 2 16 200 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

2 16 200 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 282 285 118 700
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1 Az Iparművészeti Szakmai Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) az 1993. évi XXIII. 
Törvény 7. paragrafusában megjelölt célterületeken támogatja az iparművészetet. 

A Kollégium által 2011-ben meghirdetett 14 altémára 473 db pályázat érkezett be 
elbírálásra, amiből 280 db-ot támogatott. 185 db pályázat el lett utasítva és 2 db-ot 
érvénytelennek ítélt. 

A pályázatok közül az alkotói támogatásra érkezett be a legtöbb pályázat 125 db, 
amiből 42 db lett támogatva. A kiállítás és katalógus altémára 116 pályázatból 84 került 
támogatásra. Oktatás, szakmai továbbképzésre 87 pályázatból 68 nyert támogatást. 
Nemzetközi kapcsolatokra 24 pályázatból 22 lett odaítélve. Szakmai kiadványokra 
23db-ból 8 db kapott támogatást és állományvédelemre 22-ből 12. 
Gyűjteménygyarapításra 13 db-ból  5-öt támogatott a kollégium. Művészeti alkotások 
létrehozására 11-ből 4-et, állományvédelemre 22-ből 12-őt, nemzetközi tagdíjra 7-ből 6-
ot, egyéb-egyedi pályázatokra 16-ból 15-öt, digitalizálásra 2-ből 2-őt támogatott a 
kollégium. 

1.2 A pályázatok kiírásánál a kollégium kurátorai összegyűjtik azokat az információkat, 
valós igényeket az iparművészet különböző szakterületeiről, amik szükségesek, hogy 
lehetőség szerint minden altéma megfelelően és széles körben tartalmazza a 
lehetőségeket és a feltételeket a pályázatok sikeres megvalósításához. A beérkezett 
pályázatok általában visszaigazolják a kiírt pályázatok helyességét. 

1.3 A Bizottság által kiemelt cél és címzett témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok eddig is és 2011-ben is fontosak voltak a kollégium számára és együtt tudtunk 
működni a terület képviselőivel a kéréseinket meghallgatták és mi igyekeztünk 
megfelelni az elvárásoknak. 

1.4 A Bizottság által is támogatott kérés volt az Iparművészeti Múzeum részéről, hogy 
segítsük a múzeum gyűjteményének a digitalizálásához szükséges eszközök megvételét, 
amit két ütemben meg is tettünk. 

Az illusztrátoroknak kiírtunk pályázatot önálló könyvtervek megvalósítására, amivel 
ezen a szakterületen, elsősorban a fiatal tehetséges művészeknek akartunk lehetőséget 
biztosítani, hogy szabadon a könyvkiadók megkötései nélkül hozzanak létre olyan 
műalkotást, amivel kiemelkedhetnek a nemzetközi mezőnyben is.  A megvalósult 
műveket ezután a következő évben megpályázhatták volna a könyvkiadók a könyvek 
megjelentetésre. 

1.5 Az egyik legfontosabb feladatnak tartottuk évek óta az alkotói támogatásokon kívül, 
hogy a művek, amelyek előző évben létrejöttek be legyenek mutatva a szakma és a 
szélesebb közönség előtt is. Ebben nagy segítség, hogy az Iparművészeti Múzeum 
helyet biztosít a műalkotások rangos bemutatására, aminek a feltételeit a kollégium 
támogatja. Kis katalógus is megjelenik ennek az eseménynek a dokumentálására. A 
múzeumok és közgyűjtemények gyűjteménygyarapodására is nagy hangsúlyt 
fektettünk. Ennek a pályázatnak a lebonyolítását lehetne átgondoltan fejleszteni, úgy, 
hogy az igazán jó művek és a különböző biennálékon és egyéb fórumokon díjazott 
alkotók munkái kerülhessenek közgyűjteményekbe. 
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2 Stratégiai kérdések 

2.1 A kollégium saját pályázati rendszerén belül fontosnak tartja minden egyes 
iparművészeti szakterületen a csoportos nagy kiállításokat, biennálékat, triennálékat és 
ezeknek az eseményeknek olyan támogatást próbál biztosítani, hogy hiány nélkül 
megvalósulhassanak. 

Ugyanolyan elengedhetetlennek tartjuk, hogy a művészek és a művészcsoportok, 
szakmai szervezetek kijussanak külföldre kiállítóként a szakmai vásárokon, 
kiállításokon lehetőségük legyen a nemzetközi megmérettetésre, a kapcsolatok 
építésére, amit a nemzetközi szervezetekben lévő tagsági díj befizetésének a 
támogatásával is elősegítünk. 

Megpróbáljuk a lehetőségeink szerint a leghatékonyabban elősegíteni, hogy az 
alkotótelepek, szakmai műhelyek megmaradhassanak, működhessenek, szakmai 
programjaik megvalósuljanak és minél több művész tudjon részt venni az 
alkotómunkában, képeznie magát a külföldi mesterek kurzusain is. A workshop-okon, 
előadásokon résztvevő külföldi művészeket is a kollégium fizeti a pályázatokon 
keresztül, ami persze jó lenne, ha fordítva is megjelenne, ha a magyar művészek is 
nemzetközi hírűvé válhatnának, őket is meghívnák és azt legalább nem a kollégium 
támogatná. 

A restaurálásra, állományvédelemre is nagy hangsúlyt fektettünk, de ez mindig 
kevésnek bizonyult. Vannak itt is határterületek a tárgyaknál nehéz megítélni, hogy 
milyen részben van a feladatok között szigorúan iparművészeti munka, ez sokszor ad 
vitára okot. A többi kollégiummal is lehetne egyeztetni, hogy ők is több feladatot 
vállaljanak ezen a területen. 

Természetesen a legmeghatározóbb terület, ahol az egyéneket és csoportokat, 
szervezeteket támogatjuk a hazai kiállításaikon való részvételre, ahol kötelező volt 
katalógust is megjelentetni még akkor is, ha az csak egy kisebb formátumú szóróanyag, 
hogy dokumentálva legyenek az események. 

2.2 A kollégium munkájában ebben az évben nem tudok  megállapodásról például a 
Maszré-vel vagy a KIM-mel, de az előző években sem emlékszem erre. 

2.3 A kollégium kurátorai megpróbálnak konkrét információkat szerezni arról, hogy más 
területeken milyen pályázatok vannak és azokon ki nyert és ezt figyelembe is vesszük a 
döntéseknél. 

2.4 Megpróbálunk odafigyelni, hogy lehetőleg minden szakmai területen és az ország egész 
területén és a határon túl is a pályázóknak meglegyen az egyenrangú lehetősége. 

2.5 Az előzőekben említett illusztrátori alkotói támogatás is annyiban a gyermekkultúra 
része, hogy itt a feladat kifejezetten gyermekeknek szóló képeskönyv elkészítése volt. 
Az alkotói egyéb támogatásoknál is mindig van olyan pályázat, olyan terület, ami 
gyermekjátékokkal, bútorokkal, öltözködéssel stb. foglalkozik. Szerintem ezt nem 
szükséges külön meghatározni ezen a területen, bár kiemelkedően fontosnak ítéljük, 
hogy a gyermekkultúra támogatása prioritást élvezzen, de ez a kurátorok felelőssége, 
hogy erre figyeljenek.  A kollégium a kiírásoknál és a döntéseknél ezt mindig 
figyelembe vette. 

2.7 Az összes 473 db pályázatból csak 16 db pályázat volt egyedi, ami 3,4%, amiből 15 
kapott támogatást. Az altémák minél szélesebb körben jól végiggondolt kiírásával 
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csökkenhetnek az egyedi pályázatok, de az időpontok is nagyon fontosak, hogy a 
pályázók időben tudjanak élni a lehetőségekkel. 

2.8 2011-ben nem volt meghívásos pályázata a kollégiumnak. 

2.9 A kollégium pénzkeret felhasználási eredményessége. A kollégium a rendelkezésére 
álló pénzkeretet teljesen felhasználta. 

2.10 Az iparművészet és a többi vizuális művészeti ág határterületein mozgó művészeti 
alkotások és programok sokszor nehezen besorolhatóak csak szorosan az iparművészet 
területére. Ez a probléma megjelenik az állományvédelemnél, restaurálásnál és az 
építőművészeti kollégiummal közösen kiírt pályázatoknál. Az alkalmazott grafikánál, 
de tulajdonképpen majdnem minden művészeti ágnál a kurátorok sokszor nehezen 
mondanak nemet, olyan pályázatokra, amiket jónak ítélnének, de például a 
képzőművészet területére tartoznak. Ilyenkor jó lenne az együttműködés, ha át lehetne 
irányítani az adott kollégiumokhoz ezeket a pályázatokat. Ez az idén létrejött vizuális 
kollégium létrejöttével nagyban meg fog oldódni. 

 

3. Működési kérdések 

3.1 A pályázati rendszer segíti a döntési és végrehajtási folyamatot. 

3.2 A kollégium kapcsolata a Bizottsággal eredményes volt, a kéréseinket, észrevételeinket 
meghallgatták. Az Igazgatósággal nagyon jó a kapcsolat, minden ügyben segítségünkre 
voltak. A többi szakkollégiummal nem volt sok közös pont, de például az 
Építőművészeti Kollégiummal évek óta nagyon konstruktív az együttműködésünk. 

3.3 A Kollégium minden évben közösen bírál pályázatot az Építőművészeti Kollégiummal 
az épületekbe tervezett iparművészeti alkotások kiválasztásában. Ezek a pályázatok 
nagyon eredményesek, a művek megvalósultak, például iskolákban falfelületen kerámia 
dombormű létrehozásával, aminek nagyon örült az egész iskola és a település. 
Felépültek egy másik iskolában egyedi tervezésű cserépkályhák, amik jól működnek és 
a gyerekeknek a kedvencei. A templomokban üvegablakok és oltár is készült. 

3.4 A folyóirat-támogatás ebben az évben már nem a mi feladatunk volt. 

3.5 A pályázati naptárban meghatározott időpontokat sikerült betartani. 

3.6 A kollégium elfogadja az Igazgatóság Belső-ellenőrzési osztályával a teljesítmény-
ellenőrzéseket, amit a (BEO) időben egyeztet a kurátorokkal, akik egy vagy több 
szakmai ellenőrzést is a helyszínen vállalnak egy évben a meghatározott ütemterv 
szerint. Nem merült fel az ellenőrzések során probléma. 

 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1 Évről évre a pályázatok száma növekszik, elsősorban az alkotói támogatásra 
jelentkeznek a legtöbben, továbbá az egyéni és csoportos kiállítások száma növekszik.  
A kuratórium az egyes részterületek aránya nem sokat változott az évek során. A 
legnagyobb arányban a kézműves technológiához kötődő iparművészeti szakmai 
ágazatok vesznek részt a pályázatokon. Ilyen például a kerámia, a szilikát és 
textilművészet különböző területei.  

4.2 A tapasztalatok alapján a pályázatok eredményessége megfelelő, általában összhangban 
van a pályázatok célkitűzéseivel és azok megvalósulásával. A különböző 
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szakterületeken a pályázók egyéb állami forrásokból csak a nagy országos 
kiállításoknál, kiemelt rendezvényeknél tudnak gazdálkodni.  

4.3 A kollégiumi tagok a saját szakterületükön maguk is nagy tapasztalattal és rálátással 
bíró művészek.  A pályázatok megítélésénél csak az adott pályázati kiírásnak 
maximálisan és magas színvonalúan megfelelő pályázatokat részesítik előnyben. 

4.4 A pályázati adatlapok alkalmazása elektronikus kitöltése bár megkönnyíti az NKA 
adminisztrációja számára a sok pályázat feldolgozását, de a pályázóknak sokszor nagy 
nehézséget okoz. Különösen az idősebb művészek számára jelent ez nehézséget, akik 
így ki is maradhatnak pályázati lehetőségekből. Ezért fontosak azok a szakmai 
szervezetek, akik elvállalják a pályázati adatlapok megfelelő kitöltését. Így például 
ilyen szervezet a Képző- és Iparművészek Szövetsége és a Magyar Alkotó Művészek 
Országos Egyesülete. Ezért is fontos ezeknek a nagy szakmai szervezeteknek a 
fennmaradása.  Köszönet illeti az NKA kollégiumi titkárait, akik szintén nagy segítséget 
nyújtanak a pályázóknak.  

4.5 A bizottság stratégiájával általában egyetértünk. Mivel az Iparművészeti Kollégium 
2012-től önállóan nem létezik, így a vizuális szakmai kollégium keretén belül fogja 
kialakítani az új stratégiát.  

4.6 A kollégium szakterületére jellemző probléma az összeférhetetlenség, mivel minden 
bírálatnál a kollégiumi tagokról kiderül, hogy benne vannak a nagy szakmai 
szervezetekben, mint például a MAOE-ban és MKISZ-ben. 

 

 

Rényi Krisztina s.k., 
az Iparművészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 
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Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium 

Vezető: Dr. Zwickl András 
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   305 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -150 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   38 900 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   193 900 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 786   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 235 136 750 000
8 címzett 32 28 000 000
9 egyedi 23 27 700 000
10 ÖSSZESEN: 290 192 450 000
11 Ebből céltámogatás 43 30 000 000

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 290 192 450 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   1 450 000

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 58 112 895 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

7 23 110 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

65 136 005 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 355 478 455 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 

Személyi változások: a kollégium korábbi elnöke, Dr. Bartos Éva egészségi okok miatt 2010 
novemberében felmentését kérte, 2011. január 1-jétől az új elnök Dr. Zwickl András lett, aki 
korábban kurátorként működött a kollégiumban. Dr. Réthelyi Miklós illetékes miniszter 
jóváhagyásával 2011 januárjában három új kurátort nevezett ki: Dr. Szántó György Tibort, 
Dr. Vásárhelyi Juditot és Dr. Vonyó Józsefet.  
 
A kollégium 2011-ben 4 alkalommal ülésezett a következő fő témákkal:  

1. 2011. január 27. 
- egyedi pályázatok (2513 altéma) és címzett támogatások (lapkiadás /2501 altéma/: Édes 

Anyanyelvünk, Századvég) 
- a 2011. évi első félévi pályázati felhívás: alkotói (2502 altéma); könyvkiadás (2521 altéma) 
- kollégiumi határozatok; pénzügyileg lezárt pályázatok szakmai ellenőrzése 
 
2. 2011. április 28. 
- 2011. évi első félévi pályázati kiírásra beérkezett pályázatok bírálata:  
 - alkotói (2502 altéma), könyvkiadás (2521 altéma), egyedi pályázatok (2513 altéma)  
 
3. 2011. október 6.  
- a pályázati kiírásra beérkezett gyerekkönyv-pályázatok bírálata (2521 altéma) 
- egyedi pályázatok bírálata (2513 altéma) 
- döntés a 41 millió Ft miniszteri keretemelés felhasználásáról:  

- a 2012. évi lapok támogatása a jövő évi keret terhére 2011-ben vállalható, 
felhívásban szereplő 135 millió forintos keretösszeg 15 millió forinttal való 
megemelése 

- kiegészítő meghívásos pályázat kiírása szakfolyóiratok, illetve a Természetbúvár 
lap számára, amelyek a 2011. évi támogatás keretében a megpályázottnál jóval 
alacsonyabb támogatásban részesültek (16 milliós forint) 

-  egyedi pályázatok számára 11 millió forintos keret tartalékolása 
 

4. 2011. november 15. 
- meghívásos folyóirat pályázat bírálata: 20 lap, illetve a Természetbúvár lap 
- egyedi pályázatok bírálata (2513 altéma) 
- bírálat a 2012. évre beérkezett folyóirat-pályázatokról: az NKA Bizottsága 2011. október 
20-i rendkívüli ülésén új, 2012. január 1-jétől életbe lépő kollégiumi struktúra kialakításának 
keretében az időszaki kiadványokat támogató önálló kollégium visszaállítását határozta el; ezt 
követően Elnök úr kérésére kollégiumunk úgy határozott, hogy a 2012. évre beérkezett 
folyóirat-pályázatokról még 2011. évre tervezett döntését halasztott státuszba teszi, és a 
döntés jogkörét átruházza a 2012. évtől működő Folyóirat-kiadás Kollégiumára 

A döntéshozó üléseken kívül 2011-ben több alkalommal tartottunk elektronikus egyeztetést, 
így a nyár folyamán az NKA elnöke által kezdeményezett két kérdésben: az NKA 
honlapjának megújítása, illetve a folyóiratok új besorolásának ügyében; a gyerekkönyv-
pályázat kiírásának szövegét pedig júniusban véglegesítettük. 
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1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

Az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégium jellegénél fogva elsősorban az 
alkotás és terjesztés támogatásában elkötelezett, ezt tükrözték az év során meghirdetett 
alkotói, valamint folyóirat-pályázati kiírásai is. Ezt a két funkciót szervesen kiegészíti a 
megőrzési funkció: ez a könyvkiadási és digitális kiadványok létrejöttének 
támogatásában nyilvánult meg. 

1.2 A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba? 

Igen, a beérkezett pályázatok egyértelműen visszaigazolták a kiírt altémák helyességét, 
a gyerekkönyv-pályázatra 46 pályázat érkezett be, amelyek közül 32-t támogattunk. 
Komoly sikerként könyvelhetjük el, hogy a 2010 végén újból létrejött NKA–MASZRE 
együttműködési megállapodásnak köszönhetően kollégiumunk az alkotói pályázatok 
kerete jelentős mértékben megnőtt.  

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

A Bizottság kiemelt témáit támogattuk, ugyanakkor ilyen az elmúlt évben meglehetősen 
kevés volt: gyerekkönyv (23.000.000 Ft), illetve az Édes Anyanyelvünk és a Századvég 
folyóiratok támogatása (5.000.000 Ft). A Kollégium feladatai megfogalmazásában és 
döntései meghozatalában a Bizottság által kitűzött témák és irányelvek szellemében 
igyekezett eljárni, illetve saját, és ehhez kapcsolódóan a 2010 novemberében 
kidolgozott középtávú stratégiájának megvalósítására koncentrált.  

1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben? 

A 2011. évben kollégiumunk kiemelt eseményeket, illetve évfordulókat külön nem 
támogatott, de volt olyan támogatott pályázat, amely kapcsolódott aktuális évfordulóhoz 
(a Múlt-kor folyóirat Liszt Ferenc tematikus lapszáma). A 2010-ben támogatott 
„országos jelentőségű könyvszakmai rendezvények”, amelyeknek megvalósítása 
nagyrészt a 2011. évre esett.  

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A kollégium az új középtávú stratégiai tervben hangsúlyozta a gyerekirodalom, a 
gyerekek körében történő ismeretterjesztés támogatása melletti elkötelezettségét, a 
tisztán gyerek-szépirodalom támogatásában azonban nem érezte magát kompetensnek, 
az ilyen jellegű pályázatokat a Szépirodalmi Kollégium hatáskörébe tartozónak 
tekintette. 

2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

A kollégium a korábbi évek alatt kialakított és gyakorolt elvek szerint a lehetőségekhez 
mérten minél több pályázónak kívánt támogatást juttatni; ez ugyan ez egyes támogatási 
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összegek csökkenésével jár, de eddigi tapasztalataink alapján a kisebb támogatás is 
többet segít, mint a teljes elutasítás.  

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

2010. végén a korábbi szünet után ismét létrejött az NKA és a MASZRE között az a 
megállapodás, amelynek keretében az alkotói pályázatok támogatását jelentős 
mértékben megemelhettük.  

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?  

Kollégiumunk jellege miatt nehéz a különböző szakterületi pályázatok eredményeinek 
figyelemmel kísérése. Kollégiumunk az NKA saját pályázatain, a más kollégiumoktól 
nyert támogatásokról tudott megbízható információkat szerezni, mivel azonban minden 
pályázó csak egy kollégiumhoz pályázhatott, a más forrásból szerzett támogatás pedig 
nem kizáró ok, és mivel ezekről nem tudtunk teljes körű, átfogó képet kapni, ezért ezt a 
szempontot nem tudtuk figyelembe venni.  

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék–határon túli 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést.  

Ezzel a kérdéssel a kollégium középtávú stratégiájának kidolgozásakor külön 
foglalkozott. Véleményünk szerint Kollégiumunk a pályázatok elbírálásában helyes 
arányokat érvényesített, ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy olyan intézményi 
tevékenységeket támogattunk, amelyek nagymértékben országosan, illetve határokon túl 
is hasznosulnak (könyvkiadás, lapkiadás).  

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

Kollégiumunk az újonnan kidolgozott középtávú stratégiai tervében külön hangsúlyozta 
a gyerekirodalom, a gyerekek körében történő ismeretterjesztés támogatása melletti 
elkötelezettségét, 2011-ben önálló pályázatot írt ki gyerekkönyvek megjelentetésére 23 
millió forintos kerettel.  

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az 
elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e 
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén? 

A legalacsonyabb, illetve legmagasabb megítélt összegek altémák szerint: 

- lapkiadás (2501 altéma; 2010-es döntés):  200.000 Ft–7.500.000 Ft 
- könyvkiadás (2521 altéma):   251.000 Ft–600.000 Ft 
- gyerekkönyv (2521 altéma):   354.000 Ft–1.000.000 Ft 
- alkotói (2502 altéma):    300.000 Ft–1.000.000 Ft 
- egyedi pályázatok (2513 altéma):   150.000 Ft–3.000.000 Ft 
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A kollégium minden esetben akkora támogatást próbált adni, amelyből még 
megvalósítható az adott szakmai program, ezért nem javasoljuk alsó határ megszabását. 

 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

Az egyedi pályázatok száma 2011-ben viszonylag magas volt, kollégiumunk a 2010. évi 
8 pályázattal szemben összesen 38 db egyedi pályázatot fogadott be és ezek közül 23 
pályázatot támogatott. Arányát tekintve ez a támogatott pályázatok 4,8%-a, összegében 
pedig a 14,3%-a (ez utóbbi szám azért ilyen magas, mert a 2011. évben a 2012. évre 
benyújtott folyóirat-pályázatok elbírálására csak 2012. januárban került sor, és így a 
támogatásukra fordított összeg nem számít bele a tárgyévi keretbe).  

 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

Meghívásos pályázatot egy alkalommal írtunk ki, a 41 millió Ft miniszteri keretemelés 
felhasználásának keretében meghívásos pályázatot írtunk ki 20 + 1 folyóirat számára, 
amelyek a 2011. évi támogatás keretében a megpályázottnál jóval alacsonyabb 
támogatásban részesültek. Arányát tekintve ez az összes benyújtott pályázat 2,7%-a , 
összegben pedig a 9,5 %-a (ez utóbbi szám ismét azért ilyen magas, mert a 2011. évben 
a 2012. évre benyújtott folyóirat-pályázatok elbírálására csak 2012. januárban került 
sor, és így a támogatásukra fordított összeg nem számít bele a tárgyévi keretbe). 

 

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!  

Az Ismeretterjesztési Kollégium 2011-ben kevesebből gazdálkodhatott, mint az előző 
évben, ugyanakkor a beérkező pályázatok számát csökkentette, hogy az alkotói pályázat 
elnyerése után a támogatást elnyerő személy 3 évig nem pályázhat, illetve hogy a 
kiadók nem 3, hanem csak 2 tétellel pályázhattak a könyvkiadási támogatásra. A 
kollégium továbbra is fő céljának tekintette a meglévő szűkös keret arányos és 
igazságos elosztását, igyekeztünk a meglévő értékek fennmaradását és az új értékek 
létrejöttét egyaránt támogatni, továbbá a földrajzi eloszlás, illetve a szakmai területek és 
műfajok sokféleségét is szem előtt tartani. A keretmaradvány létrejöttének oka, hogy a 
41 millió Ft miniszteri keretemelés felhasználásának keretében kiírt meghívásos 
pályázatra meghívott 20 folyóirat közül az év végén két folyóirat visszalépett 
(1.000.000, illetve 450.000 Ft). 

 

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A kollégium a stratégiájában is megfogalmazott prioritásai, mint a 
természettudományos műveltség, a környezettudatos magatartás terjesztésének 
elősegítése és támogatása álltak programunk középpontjában, ezek támogatása a 
jövőben is rendkívül fontos lenne.  
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3. Működési kérdések 

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

A pályázati rendszer megítélésünk szerint egyértelműen segíti az NKA döntési és 
végrehajtási folyamatát, garanciát jelent az átlátható és szabályozott pénzelosztás 
működtetésére.  

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A kollégium kapcsolata a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal megfelelő volt; 
például a Szépirodalmi Kollégiummal folyamatos volt az együttműködésünk az NKA–
MASZRE szerződéskötés feltételrendszerének kialakításában; a Könyvtári Szakmai 
Kollégiummal pedig az ő meghívásos pályázati kiírásuk minket érintő részéről ügyében 
egyeztettünk. Az Igazgatóság részéről Perlik Pál igazgató úr, Barna Márton pályáztatási 
osztályvezető úr és Czeibert Lajos belső ellenőrzési osztályvezető úr és munkatársaik 
mindig készségesen álltak rendelkezésünkre, akárcsak a Pályázati, az Ellenőrzési 
Osztály dolgozói, és külön ki szeretnénk kiemelni Angyalosyné Makkai Nórát, aki a 
kollégiumunk titkáraként áldozatos munkájával nagyban hozzájárult sikeres 
működésünkhöz, amelyet ezúton is köszönünk.  

3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

2011. folyamán nem volt ilyen pályázat.  

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

A folyóirat-támogatási rendszert érintő változást a kollégium 2008-ban készítette elő, és 
már 2009-ben is eszerint történt a lappályázatok elbírálása. A folyóiratok besorolására 
vonatkozó korábbi javaslatunk találkozott azzal a kezdeményezéssel, amelynek 
keretében 2011. nyarán az összes folyóirat besorolását a kollégiumok bevonásával 
felülvizsgálták, és szükséges esetben módosították, ami az Ismeretterjesztési Kollégium 
vonatkozásában sok esetben örvendetes profiltisztítást jelentett.  

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

A kollégium 2011-ben is a pályázati naptár szerint dolgozott, és a sokszor rendkívül 
szoros határidőket minden esetben maradéktalanul tudtuk teljesíteni.  

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről? 

A BEO-val továbbra is szoros és gördülékeny volt az együttműködésünk, az ellenőrzési 
tervben előkészített munkát elvégeztük, ezekről a rész- és végleges beszámolót 
megkaptuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázat–szerződés–végrehajtás 
folyamatában időről-időre felmerülnek problémák, de ezek a szakmai és pénzügyi 
ellenőrzés során egyértelműen kiderülnek. A BEO vezetője és munkatársai mindig 
készséggel álltak rendelkezésünkre, tőlük minden szükséges információt megkaptunk, 
javaslataikkal és észrevételeikkel nagyban segítették munkánkat.  
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3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A pályázatok során egyre gyakrabban találkoztunk internetes, digitális munkákkal, 
amelyeknek megítélése újszerű feladat, ezért megítélésünk szerint szükséges lenne egy 
olyan szakszerű bírálati szempontrendszer kidolgozása, amely alapján nagyobb 
biztonsággal dönthető el, hogy az elkészült elektronikus munka elfogadható vagy sem. 
Ezt a feladatunkat átvevő kollégium szíves figyelmébe ajánljuk. 

 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

A 2011-ben a benyújtott pályázatok számát befolyásolta, hogy a kiadók nem 3, hanem 
csak 2 tétellel pályázhattak, az alkotók közül pedig – első ízben – nem pályázhattak 
azok, akik az elmúlt 3 évben már részesültek NKA alkotói támogatásban. A benyújtott 
pályázatok száma 786 volt, a benyújtott pályázatok támogatási igénye mintegy 1 
milliárd forint volt. A 290 db nyertes pályázat számára 192.450.000 forint értékben 
tudtunk támogatást nyújtani az év során. Az elutasított pályázatok aránya 41% volt. A 
pályázati anyagok jobbak voltak az előző évinél, a rendszeres pályázás és ellenőrzés 
hatása érződött rajtuk, pályázatok formai okokból történő kizárására ritkán került sor.  

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

A kollégiumunknál pályázók legnagyobb része rutinos és profi pályázó, és ez nem csak 
a benyújtott pályázatokon, hanem a megvalósult munkákon, azok színvonalán is 
érezhető. A kollégium munkáját nagymértékben segíti a pályázók NKA-előéletének 
ismerete.  

4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete? 

Kollégiumunk döntéseinél bírálati szempontként mindig felmerült a pályázó előélete: ha 
volt neki, akkor az segített, hogy mit végzett addig; ha pedig nem volt ilyen, akkor 
azért, hogy érdemes-e az első támogatásra. A könyv- és lapkiadók esetében az eddigi 
tevékenység még fokozottabb mértékben esett latba.  

4.4. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

Kollégiumunknál viszonylag ritka volt a formai hibával kitöltött adatlap, így pályázatok 
ilyen okokból történő kizárására csak kevés esetben került sor. 

4.5. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

A Bizottság eddigi stratégiájának alapelveivel egyetértettünk, azok pályázati 
tapasztalatokon alapultak, és a gyakorlatban jól működtek.  
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4.6. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. 
szeptember 6-án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. 
december 16-án a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új 
pályázatok kiírását tervezi a Kollégium? 

4.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Az egyes részterületek kérdésköreinél már kifejtettük. 

 

 

Dr. Zwickl András s.k., 
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra  

Kollégiumának vezetője 
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Képzőművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Keszthelyi Ferencné 
Titkár: Fekete Gabriella 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   304 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -60 400 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   2 950 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   246 550 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 964   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 467 207 605 250
8 címzett 22 25 000 000
9 egyedi 20 13 940 000
10 ÖSSZESEN: 509 246 545 250
11 Ebből céltámogatás 2 12 390 000

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

12/1 Tárgyévet követő 1. év 0 7 035 426

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 7 035 426

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 509 253 580 676
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   4 750

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 36 142 620 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

2 3 900 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

38 146 520 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 547 460 500 676
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 

Kollégiumunk 2011-ben a korábbi évek gyakorlatának bevált, pozitív elemeit folytatva és a 
stratégiánkban megfogalmazott célkitűzések szellemében látta el feladatát. 

Fontosnak tartjuk, hogy a 2010-ben kidolgozott stratégiánkban megjelenő két új altémára is 
kiírhattuk a pályázatot: a múzeumpedagógiai pályázatot céltámogatással, míg a 
szakkönyvtárak állománybővítésére szólót az év végén megemelt keretünknek köszönhetően.  

Eredményeink között tartjuk számon, hogy sikerült a magyar művészet nemzetközi vásárokon 
való prezentációjának támogatására a megfelelő pályázati kiírást megtalálnunk az 
utófinanszírozási formában, és az új formát a galériák is örömmel fogadták. A gondosan 
kimunkált 2010. évi kiírás pályázati feltételei messzemenően garantálták a támogatás 
hatékonyságát, „értékarányos” odaítélését, az egyes pályázók tényleges kiadásainak és az elért 
eredményeknek az összehasonlítását, a pályázónál a költségek racionalizálását, ugyanakkor e 
forma jobban igazodott az élethez, a galériák részvételi szándéka alapján a jelentkezések 
elfogadásának kialakult rendszeréhez. (Korábban sok problémát jelentett, ha a pályázatban 
megjelölt vásárra nem fogadták el a galéria jelentkezését (és a visszaigazolás időpontja 
későbbi volt, mint a mi döntésünk), mert a galéria az elnyert támogatást nem használhatta fel 
más vásáron való jelenlétéhez. A 2008-ban indított, és azóta is címzett támogatásból 
megvalósuló program stratégiailag helyes és eredményes kezdeményezésnek bizonyult, ami 
feltétlenül folytatásra érdemes.  

Célkitűzéseink eredményes visszaigazolását látjuk Halász Károly képzőművész 2011-ben 
Pécsett megvalósult életmű-kiállításának sikerében is. 

Az év folyamán a kollégium nyolc napon ülésezett: az év elején a pályázatok kiírása volt 
napirenden, majd két kétnapos, és 3 egynapos bírálati ülésre került sor. 12 témában hirdettünk 
pályázatot, 11 témában hoztunk döntést (A folyóirat-pályázatról – tekintve, hogy pénzügyileg 
a 2012. évi keretet terheli, már az új Vizuális kollégium döntött). 966 pályázat érkezett be, 
kevesebb, mint az e szempontból kiemelkedő 2010-es évben, de megegyezik a korábbi évek 
számaival. A mennyiségi csökkenés oka részben a szakterület intézményrendszerét sújtó – és 
a programok tervezését megnehezítő – bizonytalanságokban, átszervezésekben, jelentős 
elvonásokban keresendő, másrészt az alkotói támogatásoknál érvényesített 3 éves 
moratóriumban. A támogatott pályázatok aránya meghaladta az 50%-ot. 

A kollégiumnak sikerült minden, a tárgyévben beküldött beszámolót áttekinteni, szakmailag 
értékelni. A beszámolókról elmondható, hogy általában hitelesen és meggyőzően mutatták be 
a programok teljesülését, kiegészítést, pótlást csak elvétve kellett kérnünk.   

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott célok alá rendelt témákban a 
támogatott pályázatok témák szerinti megoszlása, aránya: 

Alkotás: 30%; terjesztés: 55%; megőrzés: 5%; egyéb (múzeumpedagógia, 
szakkönyvtár-fejlesztés): 8%; egyedi: 2%. 

1.2. A beérkezett pályázatok tanúsága szerint a kiírt altémák találkoztak a szakterület 
alapvető igényeivel, és úgy tapasztaltuk, a megítélt támogatásokkal erkölcsileg is 
segíthetjük a szakma továbbéléséhez fontos programokat. A támogatás mértéke azonban 
jelentősen elmaradt a reálisnak tekinthető összegektől, különösen az év első felében, 
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tekintettel a keret akkori jelentős zárolására. A kollégiumnak ismét azzal a kényszerű 
döntési dilemmával kellett szembesülnie, hogy vagy nagyon kisszámú pályázatot 
támogat megfelelő, magas összeggel, vagy többet kevéssel. Minden szempontot 
mérlegelve, a kollégium ismét ez utóbbihoz közelítő módszer mellett döntött. 

1.3. A Bizottság által megfogalmazott cél- és címzett támogatási témák találkoztak a 
kollégium szakmai elkötelezettségével. A 2011-ben meghirdetett „új” pályázatok 
stratégiai célkitűzésként már korábban megfogalmazódtak részünkről.  

1.4. Kollégiumunknak 2011-ben sem volt évfordulóhoz kapcsolódó pályázata, és 
megítélésünk szerint szakterületünkön nem is célszerű az évfordulókhoz kötött 
pályázatok kiírása. Az évfordulós programok – amennyiben az erre való lényegi 
reflektálás motiválja szakterületünket – természetes módon megjelennek pl. a hazai és 
nemzetközi kiállításokra, művésztelepekre vonatkozó pályázatokban, és a támogatás 
odaítélésénél ezt a szempontot is figyelembe tudtuk venni. 

1.5. Egyre nagyobb problémát látunk szakterületünk országos meghirdetésű szakmai 
nagykiállításainak megvalósulási lehetőségeit illetően: ezek megfelelő mértékű 
támogatására a képzőművészeti kollégium keretösszege eleve nem adott lehetőséget. 
További gond, hogy a többéves előkészületet igénylő kiállítások, biennálék, esetenként 
egy könyv megírása és kiadása hosszabb időintervallumot igényelnének, mint a 
szokásos 1 év, vagy szakaszolni kellene a programot, de ezen problémák megoldására 
érdemben nem találtunk megoldást. Több pályázó jelezte, hogy komoly segítség lenne a 
program kezdő időpontjánál korábbi, de a program megvalósításához tartozó kiadások 
elszámolásának lehetősége. 

 

2. Stratégiai kérdések 

2.1. A kollégium legfontosabb feladatának minden támogatási döntésében a minőségi elv 
elsőbbségének következetes érvényesítését tartja. Ezen belül – a szakterületre jellemző 
intézményi háttér hiányát enyhítendő – keresünk újabb és újabb lehetőségeket a kortárs 
magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének és nemzetközi kapcsolatainak 
szélesítésére, eszközeinek támogatására. A pályázói kör nagyszámú voltára tekintettel 
kuratóriumunk döntéseiben korábban és ez évben is a piramiselv érvényesült, és a 
legtöbb támogatási összeg sajnos igen szerény volt. A támogatott pályázók ennek nem 
örültek maradéktalanul, a nem támogatottak meg természetesen úgy érzik, szűk a 
támogatottak köre. Azokat az értékes programokat, amelyek szerény támogatással is 
megvalósíthatók, mindenkor preferáltuk és preferálandónak tartjuk; a lelkiismereti 
dilemma ott van, mi legyen a fontos, nagy költségigényű programokkal, ha a pályázó 
alig tud önrészt felmutatni, és forráshiányos volta valós! Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy szakterületünkön az NKA támogatása szinte az egyetlen, amelyre számíthatnak a 
pályázók. 

2.2. Szakterületünket tapasztalatunk szerint jellemzően nem érinti az NKA más 
szervezetekkel (NGM, KIM, VM, MASZRE etc.) kötött együttműködési 
megállapodása, így a kollégium céljainak megvalósítására tudomásunk szerint ezek 
nincsenek hatással.  

2.3. Sajnálatos, hogy a professzionális kortárs képzőművészet az NKA mellett alig számíthat 
más támogatásra. A NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai, és meghatározott 
célfeladatokra a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
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költségvetésében biztosított keretek érintik/érinthetik pályázóinkat. A fenti 
lehetőségeket – a párhuzamos támogatás kizárása céljából – a Kollégium a pályázatok 
kiírásában nevesítette, és döntéseiben – köszönhetően a fenti megítélt támogatások 
tényszerű ismeretének – messzemenően figyelembe vette. Területünket érintik még az 
NKA miniszteri keretéből nyújtott támogatások, amelyek esetenként a kollégium 
lehetőségeit messze meghaladó módon segítenek egy-egy programot. 

A helyi, határon túli, és egyéb támogatásokról nem rendelkezünk ismeretekkel, erre 
vonatkozóan sajnos nincs megbízható forrásunk, „ellenőrzésre” nincs eszközünk, a 
pályázó adatközlésére kell hagyatkoznunk, esetleg utólag értesülünk róla a 
beszámolóból. Az internetes „kutakodás” tapasztalataink szerint nem hoz értékelhető 
eredményt. Ha az NKA-nak módja volna ezen információk megszerzésére, és a 
kollégiumok tájékoztatására, azok bizonyára segítséget jelentenének a tárgyilagos 
döntésben.  

A képzőművészeti szakterület (és a társkollégiumok szakterületeinek) hazai 
intézményei, szervezetei, egyesületei, mint pályázók természetesen 
rendelkeznek/rendelkezhetnek állami, önkormányzati költségvetési támogatással, de 
ezek nominálisan és értékében is egyre csökkenő összeget jelentenek, és csak az 
önfenntartást, működést segítik; a programok megvalósítására ezekből nem jut. A 
szakterület intézményrendszerének bizonytalan egzisztenciális helyzete az elvonások, 
zárolások, összevonások, megszüntetések miatt a támogatások odaítélése óta is 
jelentősen romlott, így kérdéses, hogy az esetlegesen időközben kritikus helyzetbe 
kerülő, 2011-ben támogatott intézményi pályázók hogyan tudják majd programjaikat 
megvalósítani, és a csődhelyzetbeni eseteket lehet-e majd egyedileg kezelni. 

2.4. Kollégiumunk pályázati kiírásai 2011-ben is a szakmai szempontokat vette figyelembe, 
és néhány kivételtől eltekintve egyaránt szóltak a budapesti, vidéki és határon túli 
pályázóknak. 2010-ben, a támogatási stratégia kidolgozásakor pályázati témánként 
áttekintettük a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok támogatottságát, és azt 
állapíthattuk meg, hogy az összes pályázat támogatási aránya alig különbözött a fenti 
kategóriák támogatottságától. A Budapest–vidék–határon túli lefedettség 2011-ben is 
kiegyensúlyozott volt, számításainkat a beszámolóhoz csatolt melléklet tartalmazza. 
Tovább árnyalja a képet, hogy egyes programok több helyszínen valósulnak meg, a 
budapestiként regisztrált pályázat sok esetben vidéki és határon túl élő művészeket is 
érint (és fordítva); ezeket a tényeket a statisztikai adatokból nem lehet levezetni. 

2.5. Kollégiumunk stratégiai kérdésként fogja fel a kortárs képzőművészet megismertetését 
a gyermekközönséggel. Ennek céljából írtuk ki 2009-ben a Fotóművészeti 
Kollégiummal közösen – kísérleti jelleggel meghívásos – pályázatunkat 
kortársművészeti múzeumpedagógiai programok támogatására.  

A 2010-ben lezárult programot a hivatalos beszámoló, és a témában a nyertes pályázók 
által a Műcsarnokban rendezett konferencia alapján sikeresnek, és feltétlenül 
folytatandónak tartottuk, és örömmel vettük, hogy a stratégiánkban megfogalmazottak 
alapján erre 2011-ben céltámogatást kaptunk. Pályázatunk igen sikeres volt, így az 
ősszel megemelt keretnek köszönhetően a tervezett összeg kétszeresét tudtuk e célra 
fordítani. Ezt az altémát feltétlenül folytatandónak ítéljük.  

A gyerektámogatás részesedésének százalékos meghatározása szakterületünkön nem 
tekinthető adekvátnak. 
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2.6. 2011-ben az altémák szerinti legalacsonyabb és legmagasabb támogatási összegek: 

1602 Alkotói támogatás: 200.000 Ft–600.000 Ft, kiemelt alkotói 2.400.000 Ft 
1603 Nemzetközi rendezvények: 150.000 Ft–600.000 Ft 
1603 Nemzetközi vásár (utófinanszírozás): 600.000 Ft–4.900.000 Ft 
1606 Kiállítás és katalógus: 100.000 Ft–800.000 Ft 
1608 Múzeumpedagógiai program: 300.000 Ft–2.500.000 Ft 
1609 Gyűjteménygyarapítás: 220.000 Ft–3.500.000 Ft 
1610 Állománybővítés: 264.750 Ft–600.000 Ft  
1612 Szakmai kiadvány 300.000 Ft–1.700.000 Ft  
1616 Alkotótelep: 200.000 Ft–1.100.000 Ft 
1613 Egyedi: 100.000 Ft–2.000.000 Ft 
Életmű-kiállítás: 10 millió forint.  

2.7. Kollégiumunk folyamatosan és szisztematikusan törekedett az egyedi pályázatok 
támogatásának minimalizálására: 2011-ben a támogatott pályázatok között az egyediek 
aránya – a számszerűséget és az összegszerűséget is tekintve – nem érte el a 2%-ot sem.  

Az egyedi pályázatokat csak rendkívüli helyzetben részesítette a kollégium 
támogatásban: pl. ha a megjelölt program (elsősorban az időpont miatt) a kiírt 
pályázatok feltételeinek nem tud megfelelni. Az általunk támogatott egyedi pályázatok 
egy részét a formailag érvénytelennek minősülő, de céljait tekintve fontos, így a 
kuratórium által egyedibe áttettek teszik ki. Az átminősítések esetenként azzal a 
tanulsággal is szolgáltak, hogy a pályázatokat még körültekintőbben kell 
megfogalmazni, különösen a pályázók körének, jogállásának meghatározásakor. A 2010 
évi tanulságokat így sikerrel hasznosítottuk a 2011-es kiírások megfogalmazásánál, és – 
a következetes elbírálás mellett – ezzel is tovább tudtuk csökkenteni az egyedi 
pályázatok körét.  

Az egyedi pályázatok benyújtásának lehetőségét véleményünk szerint azonban 
feltétlenül fenn kell tartani. 

2.8. Szakterületünkre nem jellemző a meghívásos pályázat, e lehetőséggel ritkán élünk. 
Stratégiailag fontosnak, és szakmailag eredményesnek, sikeresnek tartjuk a 2004-ben 
kezdeményezett meghívásos Életmű-kiállításokat, és tapasztalataink szerint ezt a 
kiállítási formát célszerű meghívásos formában továbbvinni. 

2012-ben új kezdeményezésként a kollégium a képzőművészeti szakkönyvtárak 
állománybővítésére írt ki meghívásos pályázatot a 2010-ben kidolgozott stratégiánk 
szerint. A pályázat sikeres volt, és a támogatás feltétlenül szükségesnek bizonyult, így 
az altémát folytatandónak tartjuk. 

2009-ben és 2010-ben meghívásos pályázatként szerepelt kollégiumunk 
költségvetésében az Artchívum Kft. adatbázis-építő programjának célkeretből történő 
támogatása. E pályázattal kapcsolatos fenntartásainkat a 2010 évi beszámolónkban 
fogalmaztuk meg. 

2.9. Kollégiumunk – hasonlóan a korábbi évekhez – tárgyévi pénzkeretét felhasználta, de 
nem élt a 2012-es keret terhére történő támogatás lehetőségével. 

2.10. Speciális problémának tekintő azon kiállítások, könyvek létrejöttének támogatása, 
amelyek nem illeszthetők be a kortárs képzőművészet kategóriájába, de a pályázó 
hozzánk adta be kérelmét. Tudomásunk szerint az „átirányítás” nem lehetséges (talán 
nem is volna szerencsés), de jó lenne erre megnyugtató elvi megoldást találni.   
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3. Működési kérdések 

3.1. A kialakult pályázati rendszert a kollégium megfelelőnek tartja, u. akkor sajnálattal 
tapasztalja az NKA-ra, illetve a pályázataira is vonatkozó újabb és újabb jogszabályi 
változásokat, amelyek esetenként igazán nem tekinthetőek e körben életszerűnek, 
különös tekintettel pl. a néhány százezer forintos támogatásokra. Megnyugtató, hogy az 
NKA mindent megtesz a hátrányos feltételek alól való mentesítés érdekében, a 
következmények mérséklésére. Ami a belső szabályozást illeti, a már nyertes pályázó 
módosítási lehetőségeinek köre túl szűknek mondható. 

3.2. A Kollégium és a Bizottság kapcsolata 2011-ben is megfelelő volt. Fontos volt 
számunkra, hogy kérésünkre a Bizottság úgy döntött, a pályázati adatlap kötelező 
mellékleteként meghatározott dokumentumokat CD-n, illetve DVD-n is benyújthatják a 
pályázók 21/2011. (v. 11.) számú határozat. Ugyan akkor szakmailag utólag sem értünk 
egyet azzal a döntéssel, hogy a Victor Vasarely párizsi alkotói támogatás pályázati 
kiírására vonatkozóan a 6/2011. (I. 14.) számú határozat alóli felmentési kérelmünkre 
elutasító választ kaptunk. 

Kollégiumunk mindenben számíthatott az Igazgatóságra: a folyamatos tájékoztatásra, és 
problémáink megoldásában hathatós segítségükre, együttműködési készségükre.  

3.3. 2011-ben kollégiumunk nem bírált más szakkollégiummal közösen pályázatot, és közös 
pályázat kiírására sem került sor, bár eredetileg a Múzeumpedagógiai altémát 2011-ben 
is a Fotóművészeti Kollégiummal közösen terveztük kiírni.  

3.4. A folyóirat-támogatásról történő döntés 2011-ben már nem a Képzőművészeti 
Kollégium feladata volt. 

3.5. Kollégiumunk a Pályázati naptárban meghatározottak szerint látta el feladatait. Az év 
végi program kicsit szoros volt, a rendelkezésünkre álló rövid időhöz képest nagyszámú 
pályázat lelkiismeretes tanulmányozása és a támogatási javaslatok kialakítása a 
szokásosnál nagyobb erőfeszítést igényelt. 

3.6. A Belső-ellenőrzési Osztállyal a kollégium nagyon jó kapcsolatot tartott, mind az 
ellenőrzési program kialakítása, mind az ellenőrzések folyamán. A 2011-ben 6 
teljesítmény-ellenőrzésre került sor, egy akadályoztatás miatt elmaradt. A teljesítmény-
ellenőrzés az Artchívum esetében zárult kritikus minősítéssel, a megállapítások jelentős 
része olyan problémákat vetett fel, amelyeket már a 2010. évi beszámolóban is 
jeleztünk. A többi vizsgálat, köztük az alkotói támogatások teljesítményvizsgálata – 
amelyet először a Képzőművészeti Kollégium alkalmazott – pozitív eredménnyel zárult. 

A Belső-ellenőrzési Osztály értékelte a kollégium erőfeszítéseit a pályázati felhívások 
előírásainak, a beszámoló követelményeinek egzaktabb megfogalmazását illetően, és 
arra a megállapításra jutott, hogy ezeknek köszönhetően a korábbi évekénél 
színvonalasabb beszámolók készültek. Területünkön a jogcímek tekintetében 
szerződésszerűséget állapítottak meg, a szükséges áttervezéseket a pályázók 
végrehajtották. 

A BEO a pénzügyi ellenőrzésekről a jelentéseket minden esetben megküldte, így 
megállapításaik a kollégium bírálati munkájához is egyfajta szemléleti segítséget 
jelentettek. 
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Az Elszámoltatási Osztállyal együttműködésünk zavartalan volt, meglátásunk szerint 
érdemben segítettük egymás munkáját. 

Fekete Gabriellának, kollégiumunk titkárának külön köszönettel tartozunk, aki 
lelkiismeretes, körültekintő munkájával, a szakterület szereplőinek, problémáinak 
széleskörű ismeretével hatékonyan segítette tevékenységünket. 

 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A pályázók szakmai felkészültsége, színvonala, a részterületeken megmutatkozó 
arányok gyakorlatilag változatlanok voltak, kivéve az alkotói pályázatokat, ahol a 3 
éves moratórium miatt több volt a szakmailag gyengébb pályázat. Sajnos, a 
költségvetések egyre inkább csak a támogatásra számítanak, az önrész háttérbe szorul. 

4.2. Tapasztalataink szerint a támogatott pályázatok eredményesek voltak, a programok a 
megvalósítók erőfeszítéseinek köszönhetően a célkitűzésekkel összhangban valósultak 
meg a reméltnél szerényebb támogatások ellenére is. A pályázatok eredményességének 
számszerűsítése szakterületünkön csak ritkán mérhető, a kiállítások látogatása e körben 
díjtalan, és a kisebb kiállítóhelyeknek nincs kapacitásuk és felszerelésük a látogatottság 
tényszerű regisztrálására. Az eredményesség inkább a médiavisszhangban követhető. 
Pályázóink a támogatott programoknál jellemzően nem tudtak egyéb állami forrást 
igénybe venni. A módosítási kérelmek zöme – méltánylandó okra hivatkozva: betegség, 
külső körülmények stb. – a határidőre vonatkoztak. 2011-ben olyan módosítási 
kérelmekkel is találkoztunk, amelyek oka a programban eredetileg szereplő kiállítóhely 
időközbeni megszüntetése volt.   

4.3. Ez a kérdés, „hogy a döntéseknél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete” nem 
eléggé egyértelmű számomra. Az új és a visszatérő pályázónál is a tárgyilagosságra 
törekedtünk döntéseinknél, és a program várható hozamát, eredményességét 
mérlegeltük. Mégis, a már többször sikeres pályázó jó programja előnyt élvezett. 
Elmondható ez e kiállítások, művésztelepek esetében, továbbá a nemzetközi vásároknál, 
ahol önmagában az a tény, hogy egy vásár elfogadja egy galéria ismételt jelentkezését, a 
szakmai teljesítmény fokmérője, továbbá a visszatérő megjelenéstől várható el igazán 
eredmény a magyar művészet nemzetközi megismertetése terén. 

4.5. A beérkezett pályázatok alapján úgy látjuk, hogy a pályázók – ha több menetben is – 
megbirkóznak az adatlapok kitöltésével, és a rendszer lehetőséget nyújt a szükséges 
segítség igénybevételére is, amit titkárunktól, Fekete Gabriellától minden esetben meg 
is kaptak. Összességében elmondható, hogy a pályázatok formai megjelenése is egyre 
professzionálisabb. 

4.6. A Bizottság stratégiájának érvényességét a beérkezett pályázatok visszaigazolták. 

4.7. A kollégium a 2010-ben kidolgozott stratégia célkitűzéseit az altémák kiírását illetően 
2011-ben lényegében megvalósította, és 2012-ben ezeknek a pályázatoknak a kiírását 
tervezte. 

Nagy hangsúlyt akartunk adni továbbra is az alkotói munka támogatásának, amelynek 
új eleme volt az elmúlt 2 évben a művészettörténészek, szakírók részére kiírt altéma, és 
a Vasarely ösztöndíjpályázat. Mind a „régi pályázatok” (kiállítások, nemzetközi 
rendezvények, alkotótelepek, szakkönyvek megírása, megjelentetése, műalkotások 
vásárlása) (amelynél felmentést kértünk a Bizottságtól a pályázókra vonatkozó időbeli 
korlátozás alól), az elméleti szakembereknek szóló alkotói és kiemelt alkotói támogatás, 
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és az alkotótelepek programjainak támogatása. Feltétlenül folytatjuk a hazai kiállítások 
és a nemzetközi rendezvények támogatását, az Életmű-kiállítást, a nemzetközi 
vásárokon történő megjelenést (címzett támogatás), a könyvkiadási, műtárgyvásárlási és 
folyóirat pályázatokat. A címzett támogatásra épülő múzeumpedagógiai pályázatunk 
újnak tekinthető abból a szempontból, hogy az első kísérleti év után a meghívásos 
formáról a nyilvánosra térünk át. 

4.8. A szakterületünkön jelentkezett problémákat az egyes pontoknál már jeleztük. A 
legtöbb konfliktus talán a folyóiratok támogatása kapcsán jelentkezett, de ezeket a 
jelenségeket (pl. a papíralapú megjelenés iránti igény szemben az internetes 
megjelenéssel) nem tekintjük szakma-specifikusnak. 

Szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet arra a technikai jellegű problémára, amit 
az alkotói pályázatok CV és képmellékleteinek papíralapú beküldése jelent. Ennek az 
anyagnak a kurátorok számára történő sokszorosítása indokolatlanul idő- és 
anyagigényes, azaz pazarló. Ezért, és a könnyebb kezelhetőség érdekében tettünk már 
múlt évben is javaslatot a digitális beküldés lehetőségének megteremtésére egy 
elkülönített tárhellyel.  

 

 

Keszthelyi Ferencné s.k., 
a Képzőművészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 
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Képzőművészeti Szakmai Kollégium – 2011 évi támogatások 

melléklet a 2.4. ponthoz 

 

 összes budapesti vidéki határon túli 
Alkotótelepek     
Beérkezett p. 95 23 62 10 
Támogatott p.  45 12 30 3 
Tám. arány % <50 >50 >50 30 
Kiállítás     
Beérkezett p. 356 192 163 1 
Támogatott p.  187 101 85 1 
Tám. arány % >50 >50 >50 100 
Nemzetközi pr (kiállítás)     
Beérkezett p. 131 73 45 13 
Támogatott p.  65 39 20 5 
Tám. arány % 50 55 45 35 
Alkotói tám.     
Beérkezett p. 388 284 100 14 
Támogatott p.  183 136 42 5 
Tám. arány % 47 48 42 35 
Műtárgyvásárlás     
Beérkezett p. 27 4 23 - 
Támogatott p.  18 4 14 - 
Tám. arány % 66 100 34 - 
Könyvkiadás     
Beérkezett p. 49 29 14 6 
Támogatott p.  26 14 6 6 
Tám. arány % 50 50 40 100 
Múzeumpedagógia     
Beérkezett p. 21 7 14 - 
Támogatott p.  17 4 13 - 
Tám. arány % 80 60 95 - 
Állománybővítés 
Meghívásos pályázat 

    

Beérkezett p. 14 7 7 - 
Meghívottak aránya %  50 50 - 
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Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma 

Vezető: Elekes Botond 
Titkár: Nagy Józsefné 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   600 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   14 311 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   614 311 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 240   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 80 255 300 000
8 címzett 40 350 000 000
9 egyedi 1 9 000 000
10 ÖSSZESEN: 121 614 300 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz. 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 121 614 300 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   11 000

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 0 0
17 Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + ) 0 0
18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 121 614 300 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 
2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma 
(KKPSZK) az év közben megtartott 6 formális ülésén folytatni kívánta a testület elmúlt 
években kialakított gyakorlatát. Az általam elnökölt kollégium tagjaival egyetértve, 2011 
elején (az első formális ülést 2011. február 4-én tartottuk meg) úgy gondoltuk, hogy az előző 
évek támogatási tapasztalatait hasznosítva, egy valamivel strukturáltabb, finomabbra hangolt 
éves tematikus pályázati kiírás sorozatot (altéma rendszert) valósítunk meg. 
 
A KKPSZK számára az NKA költségvetéséből elkülönített pályázati pénzkeretek nagysága, 
azok felhasználásának a determináltsága (a zárolás után, 2011 tavaszán a kollégium 
509.700.000 Ft felett rendelkezett, ebből ún. nemzetközi együttműködések támogatására 
150.000.000 Ft, az ún. kultúra-turisztika támogatására pedig 200.000.000 Ft címzetten volt 
elkülönítve, más szóval becímkézve) még akkor sem tették volna lehetővé a kollégium 
pályázati rendszerének a jelentősebb átalakítását, ha ezt a kollégium többsége kezdeményezte 
volna. De nem kezdeményezte, maradt tehát a kiszámíthatóbb, differenciáltabb és 
természetesen értékelvű pályázati rendszer működtetése. 
 
A KKPSZK úgy tudott eredményesebb és hatékonyabb lenni, hogy figyelembe vette az NKA-
nál vezetett ún. miniszteri keretből nyújtott támogatásokat, illetve a kulturális tárca (esetleg 
egyéb központi költségvetési fejezetek) előirányzataiból megítélt anyagi segítségeket. A 
kollégium egész éves munkája során figyelemmel kísérte a szóban forgó keretekkel 
kapcsolatos döntéseket és az egyes pályázatok elbírálása során figyelembe vette azokat. Itt 
kell megjegyezzem, hogy az ún. miniszteri keretből 2011 elején legalább három olyan 
program (Zempléni fesztivál, Művészetek Völgye és az Ördögkatlan fesztivál) támogatása 
megnyugtatóan megoldódott, amelyeket az előző években hagyományosan a kollégium 
támogatott. A három program „kipipálásával” gyakorlatilag legalább 100 millió forintnyi 
„tehertől” mentesültünk. 
 
A pályázati struktúra ismertetése 
 
1. 2011 tavaszán meghirdetett pályázatok 
 
2011 elején azt gondoltuk, hogy a legrövidebb időn belül, három tematikus pályázatot írunk 
ki:  
1. a minimum 10 millió, de legfeljebb 20 millió forint összköltségvetésű kiemelt 

kulturális programokra összesen 200 millió forint keretösszeggel, 
2. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal való együttműködésben a minimum 20 millió 

forint összköltségvetésű kiemelt kulturális és turisztikai programokra 400 millió 
(200+200) forint keretösszeggel, 

3. az EU különböző kulturális pályázatain nyertes hazai és határon túli magyar szereplők 
önrészének támogatására 200 millió forint keretösszeggel.  

 
Az NKA-t és az NFM-t is érintő 2011. februári zárolás azonban felülírta eredeti 
elképzeléseinket, ugyanis a kollégiumtól is zároltak 90 millió forintot, másrészt az NFM a 
zárolás miatt lemondta a közös pályázat meghirdetését. Ebben a helyzetben a kollégium úgy 
döntött, hogy az 1. pontban részletezett pályázatot közel 160 millió forint keretösszeggel, a 3. 
pontban részletezettet 150 millió forint keretösszeggel, továbbá meghívásos pályázatot 
hirdetett a kollégium által legkiemelkedőbb azon kulturális programok megvalósításának 
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támogatására, amelyek ismereteink szerint nem részesültek támogatásban, 200 millió forint 
keretösszeggel.  
Ez utóbbi kiírás esetében arra koncentráltunk, hogy a jól bejáratott, a magyar kulturális 
fesztiválok térképén kiemelt jelentőségű rendezvényeknek teremtsük meg az előző évekhez 
képest ugyan szerényebb, ugyanakkor a szakmailag még vállalható keretek biztosítását. Itt 
kell megjegyezzem, hogy a meghívásos pályázat szereplőinek a kiválasztása legalább akkora 
szakmai vita mentén történt meg, mint később a benyújtott pályázatok értékelése és az egyes 
támogatások mértékének a meghatározása.  
 
2. 2011 őszén meghirdetett pályázatok 
 
A tavaszi forduló során az „EU-önrész” (lásd 3. pontot) címzett keretből megmaradt 44 millió 
forint (az igényelt támogatás alacsonyabb volt, mint a rendelkezésre álló pályázati keret. 
Ennek az volt az oka, hogy egyrészt kevesebb, másrészt kisebb volumenű magyar projekt 
nyert EU-s támogatást, másrészt bizonyos EU-s pályázatok végeredménye még nem volt az 
év első felében ismert), ezt egészítette ki az NKA évközi többletbevételéből a KKPSZK 
számára biztosított 96 millió forint. A kollégium döntése alapján három pályázatot hirdettünk 
az alábbiak szerint: 
  
1. egyedi pályázat a miskolci Cinefest – Jameson nemzetközi filmfesztivál 

megvalósítására 9 millió forint keretösszeggel, 
2. a minimum 10 millió forint összköltségvetésű, 2012. február 1.–május 31. időszakban 

megvalósuló kiemelt kulturális programokra összesen 89 millió forint keretösszeggel 
(ez a kiírás gyakorlatilag a tavaszi kiírás 1. pontjában ismertetettnek a folytatása), 

3. az EU különböző kulturális pályázatain nyertes hazai és határon túli magyar szereplők 
önrészének támogatására 46 millió forint keretösszeggel (a 2 millió forint többlet az 
időközben keletkezett maradványból adódott).  

Értékelés 

 
1. Az egyes pályázati kiírásokról 
 
Az egyes tematikus kiírásokra (az NKA szóhasználata szerint altémák) vonatkozó 
statisztikákat a mellékelt táblázatban ismertetem.   
 
A számok természetesen önmagukért beszélnek, azonban fontosnak tartom az alábbiak 
kiemelését: 
 
A tavaszi forduló 1. pontjában, illetve az őszi forduló 2. pontjában ismertetett kiírásokra 
beérkező programokra kb. 6,5-ször, illetve 3,6-szor több forrást igényeltek, mint a 
rendelkezésre álló keret. A tavaszi fordulóban emiatt sem tudtuk támogatni azokat a bejáratot 
„gasztro”-rendezvényeket, amelyek az előző években ettől a kollégiumtól kapták a legtöbb 
támogatást. Ez a fejlemény többekben értetlenséget és kritikát generált. Az elbírálás során 
kizárólag kulturális programokat támogattunk, nem nehéz belátni, hogy nem az elvárt és/vagy 
szakmailag indokolt mértékben. Ennek ellenére nincs tudomásunk olyan programról, ami a 
szerényebb támogatás miatt elmaradt volna. Az őszi forduló „túljelentkezése” véleményem 
szerint szakmailag az elviselhetőség és a kezelhetőség határain belül volt. Tekintettel arra, 
hogy a támogatott programok 2012-ben valósultak meg, nincsenek visszajelzéseim. 
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A tavaszi kiírás „tól-ig” feltétele „kreatív” megoldásokat generált néhány pályázónál: sokan 
egy-egy nagyobb fesztivál egyik részprogramjával pályáztak, hogy beleférjenek a felső határ 
adta feltételbe. 
 
Az EU-s önrészre vonatkozó kiírásokra (tekintettel a támogatás egyfajta normativitására) 
beérkezett kérések elbírálásakor a kollégium gyakorlatilag a formai feltételek meglétét 
vizsgálta, tehát semmilyen fajta szakmai vagy kulturális politikai szempontot nem kellett 
érvényesítsünk, fogalmazhatunk úgy is, a postás szerepét töltöttük be. Az őszi fordulóban 
tekintettel arra, hogy az igényelt támogatás egészére nem volt meg a fedezet, úgy döntöttünk, 
hogy az EU által támogatott programokat a megvalósulásuk ideje szerint állítjuk sorrendbe: az 
időben korábban sorra következőket részesítettük támogatásban, a többi – reményeink szerint 
– a 2012-es keretből kap majd támogatást. 
 
A meghívásos pályázattal kapcsolatos szakmai és a szélesebb körből érkező (ide értve a 
médiavisszhangokat is) visszajelzések egyértelműen igazolták a kollégium döntésének 
helyességét: elmondható, hogy válságok és botrányok nélkül a tavaly is lezajlottak a 
legjelentősebb kulturális fesztiválok, tehát megvalósult a kollégium legfontosabb célkitűzése. 
 
 
2. Válaszok L. Simon László NKA Bizottsági elnök által összeállított szempontrendszer 
néhány kérdésére   

 
Szakmai, tartalmi kérdések 

A beérkezett pályázatok visszaigazolták a kiírt altémák helyességét. Ezt a legjobban az 
igényelt és a kiosztható támogatás aránya mutatja. 

A kollégium a már részletesebben ismertetett címzett keretből ellátta az EU-s pályázatokon 
nyertes programok önrészének a biztosítását. 

Több támogatott program is kapcsolódott a 2011. évi Liszt-évhez. A meghívásos pályázat 
összes eseménye kiemeltnek tekinthető. 

A terület számára – természetéből kifolyólag – kiemelten fontos a hosszabb távú tervezés és 
kiszámíthatóság. Erről bővebben az összegzésben. 

 
Stratégiai kérdések 

2011-ben, az előző évek gyakorlatától eltérően, kizárólag kulturális programokat támogatott. 
Erről bővebben az értékelés fejezetben. 

Az NFM-mel történt együttműködés elmaradása jelentősen csonkította a kollégium munkáját. 
Lásd ennek részleteit a pályázati struktúra ismertetése fejezetben. 

A kollégium a pályázati struktúra ismertetése fejezetben részletezettek szerint különös 
figyelemmel volt a más forrásokból elnyert vagy elnyerhető támogatásokra. Tekintettel arra, 
hogy kötelező pályázati feltételként jelentős önrész igazolását írtuk elő, széles körű rálátásunk 
volt a más forrásokból elnyert vagy megpályázott támogatásokra. 

A 2011-ben támogatott összes program (240) kb. ötöde (20%-a) valósult meg Budapesten, 8 a 
határon túli magyar közösségekben. Itt kell megjegyezzük, hogy a határon túli magyar 
pályázók által benyújtott kérelmek 38%-a nyert el támogatást, míg a hazai pályázatokra ez a 
mutató 51%. Tapasztalataim szerint esetükben az önrész igazolása nehezebben volt 
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megvalósítható, mint a hazai pályázóknál, emiatt voltak kevésbé eredményesek. 

Kifejezetten gyerekprogramot a kollégium nem támogatott, azonban számos támogatott 
rendezvény részét képezték a fiatal generációnak szóló tartalmak (jó példaként a Művészetek 
Völgye összművészeti fesztivált említem). Ennek a kollégiumnak az esetében nem tartom 
indokoltnak a gyermekeknek szánt támogatás arányának rögzítését. 

Egyedi pályázatot összesen egyet támogattunk (Cinefest – Jameson nemzetközi filmfesztivál), 
ezt is azért, hogy megmentsünk egy jelentős hazai kulturális eseményt. 

A kollégium egy meghívásos pályázatot hirdetett meg, az előzőekben már ismertetett 
kényszerűségből (a részleteket lásd a pályázati struktúrát ismertető fejezetben). Az összes 
nyertes pályázatból (121) a meghívásos pályázaton támogatott programok (10) aránya 8,2%, 
azonban az így elnyert támogatások az összesen szétosztott összeg 33%-át jelentik. 
Véleményem szerint a meghívásos pályázat e testület munkájában nem ördögtől való, ugyanis 
jól behatárolható az a kör, amely bizonyos célokat meg tud valósítani.  

A kollégium gyakorlatilag nem hagyott kötelezettséggel nem terhelt keretet. 

 
Működési kérdések 

Az elmúlt év során a KKPSZK-nak nem volt formalizált kapcsolata más kollégiummal, a 
Bizottsággal Dubrovay László személye kötötte össze. Az Igazgatóság munkatársai 
készséggel és szakértelemmel látták el a testülettel és annak munkájával összefüggő 
feladataikat. 

A Pályázati naptárat a zárolás miatt nem lehetett tartani (lásd a pályázati struktúra 
ismertetését). Itt kell megjegyezzem, hogy csupán személyes beavatkozásomnak volt 
köszönhető az egyik legfontosabb pályázat kiírásának felgyorsítása: a TVI gyakorlatilag 
megakasztotta a folyamatot.  

 

3. A kollégium munkájáról 

 
Túlzás nélkül kijelenthetem, hogy a kollégium tagjainak mindegyike nagyszerűen képzett 
szakember, akik széles körű ismereteiket, tapasztalataikat a legszakmaiabb döntések 
meghozatalának szolgálatában állították. A kollégium összetétele kiegyensúlyozottan 
megjelenítette a kultúra egyes szegmenseit (színház, zene, közművelődés, közgyűjtemények, 
népművészet stb.). A döntések előkészítése során ugyan különös figyelemmel voltunk az 
adott pályázat szakmai hátterét elmélyültebben ismerő kolléga véleményére, de a végső 
döntés az egyes kurátorok személyes véleményét rögzítette. 

Konstruktív, minden fajta személyeskedéstől mentes, az esetek túlnyomó többségében 
konszenzussal meghozott döntések jellemezték a testület munkáját. Külön is kiemelném, hogy 
„ha te támogatod az én javaslatomat, én is támogatom majd a tiédet” kártékony gyakorlattól 
mentes volt a kollégium munkája. Külön öröm volt számomra, hogy sem az intézményen 
belülről, sem kívülről nem tapasztaltam előzetes elvárásokat, munkánkat valóban békés és 
nyugodt körülmények között tudtuk végezni. 

A testület üléseit kifogástalanul készítette elő a kollégium titkára, Nagy Erika, akinek ez 
alkalommal is köszönetet mondok. 

Az NKA Bizottsága részéről a testület munkáját Dubrovay László kísérte figyelemmel. 
Jelenlétével sok hasznos információhoz jutottunk hozzá elsősorban a zene világáról. 
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Feltételezem, hogy jelen beszámoló vitája során Ő is értékelni fogja munkánkat.   

Összegzés 

A kollégium 2011. évi munkája a megszokott vágányban (main stream) telt el, semmilyen 
„unortodox” fejlemény nem volt, a zároláson túl semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta 
meg. 

Vélhetően már a korábbi években is megfogalmazódott az a szakmai elvárás, hogy ti. a 
legjelentősebb kulturális fesztiválok finanszírozása kiszámítható alapokon, több évre előre 
megkötött megállapodások mentén történjen, ugyanis csak így lehet azokkal a nemzetközileg 
is jegyzett „sztárokkal” kalkulálni, akik az adott fesztivál rangját, ezáltal ismertségét, 
látogatottságát, rentabilitását stb. (ezek mind-mind összefüggő szempontok) biztosítják. Ez a 
„bölcsesség”, szakmai ajánlás a tavalyi évnek is egyik legfontosabb konklúziója volt. 
Természetesen nagy kérdés az is, hogy amennyiben a mindenkori kulturális költségvetésben 
előteremtik az előbbi feltételeket, hol legyen a szóban forgó forrás? A kulturális tárca 
fejezetében vagy az NKA-nál? Mindkét megoldásnak egyaránt vannak előnyei és hátrányai, 
de ezek elemzése jelen beszámoló keretein túlmutatnak. 

A hatékonyságot jelentősen növelné, ha a kollégium időben tudná, milyen anyagi feltételek 
mellett kell munkáját ellássa. A 2011. év legkritikusabb történései éppen az előzőekben 
ismertetett évközi változások voltak. Tekintettel arra, hogy a fesztiválok időpontja 
gyakorlatilag adott, halasztani, később megvalósítani nem lehet, emiatt a támogatások 
megítélésében elszenvedett késedelem a rendezvény egészét sodorja veszélybe. Tudomásunk 
szerint a tavalyi fesztiválok közül két esetben (POSZT és Bartók + nemzetközi operafesztivál) 
a döntések késlekedése csupán azért nem lehetetlenítette el a rendezvény egészét, mert a 
szervezők és a kollégium között megvolt a szakmai bizalom. Jó lenne a hasonló helyzeteket 
elkerülni. 

További kérdésként merül fel, hogy szükség van-e egyáltalán erre a kollégiumra, ugyanis 
nincs olyan kiemelt kulturális program ami (pláne az új kollégiumi struktúrában) ne lenne 
besorolható valamelyik szakmai kollégium „felügyeleti területéhez”. Vélhetően a KKPSZK 
tavalyi teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy az NKA kollégiumi rendszerének átalakítása 
során ez a kollégium gyakorlatilag azonos arcéllel megmaradjon. (Ezért is volt számomra 
érthetetlen, hogy a 2011. január 1-jével kezdődő, kétéves elnöki és hároméves kollégiumi 
tagságomat megszüntették. Erre a mai napig nem kaptam senkitől magyarázatot.)  

 

 

Elekes Botond s.k., 
a Kiemelt Kulturális Programok  

Kollégium vezetője 
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Statisztikai adatok a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma 2011. évi tevékenységéről      
           melléklet a pályázati kiírásokról 
             

  

  

Beérkezett 
pályázatok 

(db) 

Elbírált 
pályázatok 

(db) 

Érvénytelen 
pályázatok 

(db) 

Elutasított 
pályázatok 

(db) 

Támogatott 
pályázatok 

(db) 

Igényelt 
támogatás (Ft) 

Megvalósításhoz 
szükséges 
összeg (Ft) 

Támogatott 
pályázatok 
igénye (Ft) 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

Megoszlás 
(%) 

Megítélt 
támogatás 
/ Igényelt 
támogatás 

(%) 

Statisztika pályázati kategóriák szerint                   

  Nagyrendezvények 202 202 45 68 89 1 723 097 616   907 090 160  455 300 000  24,42    

  Egyéb - Egyedi 2 2 0 1 4 13 304 700   9 000 000  9 000 000  74,12    

  

EU-programok 
önrésze 36 36 1 4 31 205 854 714   164 086 714  150 000 000  1,47    

  Összesen 240 240 46 73 124 1 942 257 030   1 080 176 874  614 300 000  100,00    

Statisztika a törvényi célkitűzések szerint                   

  

Nemzeti és 
egyetemes értékek 
létrehozása, 
megőrzése 

36 36   31 205 854 714  1 081 213 997  164 086 714  150 000 000  24,42    

  

Nemzetközi 
fesztiválok, 
rendezvények és 
azokon való 
részvétel 

202 202   89 1 723 097 616  4 182 721 179  907 090 160  455 300 000  74,12    

  

Kultúrateremtő, 
közvetítő, valamint 
egyéni és 
közösségi 
tevékenységek 

2 2   1 13 304 700  47 304 700  9 000 000  9 000 000  1,47    

  Összesen 240 240   121 1 942 257 030  5 311 239 876  1 080 176 874  614 300 000    100,00    
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Beérkezett 
pályázatok 

(db) 

Elbírált 
pályázatok 

(db) 

Érvénytelen 
pályázatok 

(db) 

Elutasított 
pályázatok 

(db) 

Támogatott 
pályázatok 

(db) 

Igényelt 
támogatás (Ft) 

Megvalósításhoz 
szükséges 
összeg (Ft) 

Támogatott 
pályázatok 
igénye (Ft) 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

Megoszlás 
(%) 

Megítélt 
támogatás 
/ Igényelt 
támogatás 

(%) 

Statisztika a pályázók szervezeti formája szerint                   

  

Központi 
költségvetési szerv 5 5   3 46 109 085  91 447 442  31 030 085  21 100 000   45,76  

  

Helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

50 50   24 370 261 338  807 563 007  177 450 472  109 200 000   29,49  

  

Költségvetési rend 
szerint 
gazdálkodó, önk. 
költségvetési 
körbe tartozó szerv

2 2   1 13 208 100  22 013 500  7 448 100  3 000 000   22,71  

  

Költségvetési 
szervek összesen 57 57   28 429 578 523  921 023 949  215 928 657  133 300 000   31,03  

  Közalapítvány 2 2   1 10 100 000  20 310 000  9 500 000  2 500 000   24,75  

  Egyházi szervezet 2 2   2 57 900 000  102 080 000  57 900 000  17 000 000   29,36  

  Alapítvány 47 47   28 313 923 210  1 056 822 663  174 673 360  100 870 000   32,13  

  Egyesület 28 28   15 204 488 700  528 573 351  128 138 200  65 400 000   31,98  

  

Egyéb jogi 
személyiségű 
nonprofit szervezet 3 3   1 19 800 000  39 258 000  1 400 000  1 000 000   5,05  

  

Nonprofit 
gazdasági társaság 60 60   26 586 621 034  1 703 864 243  335 788 158  220 450 000   37,58  

  

Nonprofit 
szervezet összesen 142 142   73 1 192 832 944  3 450 908 257  707 399 718  407 220 000   34,14  

  Gazdasági társaság 39 39   20 293 545 563  901 830 545  156 848 499  73 780 000   25,13  

  
Egyéni vállalkozó 

1 1   0 13 300 000  19 007 125  
 

-  
-   -  
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Beérkezett 
pályázatok 

(db) 

Elbírált 
pályázatok 

(db) 

Érvénytelen 
pályázatok 

(db) 

Elutasított 
pályázatok 

(db) 

Támogatott 
pályázatok 

(db) 

Igényelt 
támogatás (Ft) 

Megvalósításhoz 
szükséges 
összeg (Ft) 

Támogatott 
pályázatok 
igénye (Ft) 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

Megoszlás 
(%) 

Megítélt 
támogatás 
/ Igényelt 
támogatás 

(%) 

  
Egyéni cég 

1 1   0 13 000 000  18 470 000  
 

-  
-   -  

  

Vállalkozás 
összesen 41 41   20 319 845 563  939 307 670  156 848 499  73 780 000   23,07  

  Összesen 240 240   121 1 942 257 030  5 311 239 876  1 080 176 874  614 300 000   31,63  

Statisztika a pályázók illetősége szerint                   

  Romániai 16 16   5 104 250 162  229 036 577  24 053 000  15 500 000   14,87  

  
Szlovákiai 

1 1   0 5 100 000  10 000 000  
 

-  
-               -  

  Szerbiai 4 4   3 11 235 000  46 580 000  10 150 000  4 500 000   40,05  

  

Határon túli 
magyar összesen 21 21   8 120 585 162  285 616 577  34 203 000  20 000 000   16,59  

  Magyarországi 219 219   113 1 821 671 868  5 025 623 299  1 045 973 874  594 300 000   32,62  

  Összesen 240 240   121 1 942 257 030  5 311 239 876  1 080 176 874  614 300 000   31,63  

Statisztika a pályázók székhelye szerint                   

  Bács-Kiskun 6 6   2 45 880 510  97 335 420  7 000 000  4 000 000  0,65    

  Baranya 14 14   5 177 559 500  354 948 240  104 900 000  59 100 000  9,62    

  Békés 10 10   3 74 565 426  313 999 966  23 366 176  15 500 000  2,52    

  

Borsod-Abaúj-
Zemplén 4 4   3 89 485 400  309 335 400  82 685 400  70 500 000  11,48    

  Csongrád 5 5   2 45 300 000  94 992 125  21 000 000  12 000 000  1,95    

  
Fejér 

2 2   0 9 693 500  31 445 080  
 

-  
-  -    

  

Győr-Moson-
Sopron 10 10   7 69 085 210  159 130 932  45 605 210  21 300 000  3,47    

  Hajdú-Bihar 6 6   4 45 955 000  162 660 000  29 655 000  18 300 000  2,98    

  Heves 10 10   4 80 010 463  146 196 056  27 118 746  14 300 000  2,33    

  

Jász-Nagykun-
Szolnok 5 5   3 29 733 600  67 971 838  17 500 000  7 500 000  1,22    
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Beérkezett 
pályázatok 

(db) 

Elbírált 
pályázatok 

(db) 

Érvénytelen 
pályázatok 

(db) 

Elutasított 
pályázatok 

(db) 

Támogatott 
pályázatok 

(db) 

Igényelt 
támogatás (Ft) 

Megvalósításhoz 
szükséges 
összeg (Ft) 

Támogatott 
pályázatok 
igénye (Ft) 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

Megoszlás 
(%) 

Megítélt 
támogatás 
/ Igényelt 
támogatás 

(%) 

  

Komárom-
Esztergom 3 3   1 25 404 800  42 498 000  4 000 000  2 500 000  0,41    

  Nógrád 2 2   2 8 018 300  21 581 220  8 018 300  2 500 000  0,41    

  Pest 18 18   12 178 065 685  487 628 602  140 810 885  69 800 000  11,36    

  Somogy 2 2   1 18 100 000  33 800 000  6 100 000  2 000 000  0,33    

  

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 5 5   4 57 256 000  109 289 845  52 256 000  28 500 000  4,64    

  
Tolna 

3 3   0 19 123 500  43 642 500  
 

-  
-  -    

  Vas 2 2   2 20 150 000  30 002 000  20 150 000  6 500 000  1,06    

  Veszprém 10 10   3 69 394 097  146 054 895  15 600 000  8 000 000  1,30    

  
Zala 

1 1   0 6 000 000  19 900 000  
 

-  
-  -    

  Budapest 101 101   55 752 890 877  2 353 211 180  440 208 157  252 000 000  41,02    

  Külföld 21 21   8 120 585 162  285 616 577  34 203 000  20 000 000  3,26    

  Összesen 240 240   121 1 942 257 030  5 311 239 876  1 080 176 874  614 300 000  100,00    

Statisztika a megvalósulás helye szerint                   

  Nemzetközi 8 8   4 57 345 710  296 793 486  20 360 000  7 000 000  1,14    

  Ország 12 12   4 136 457 062  240 281 828  78 900 000  28 500 000  4,64    

  Budapest 49 49   21 384 584 916  1 047 919 936  199 942 500  112 540 000  18,32    

  Megye 8 8   6 76 410 000  161 755 120  62 640 000  43 400 000  7,06    

  Település 12 12   5 91 184 900  206 095 600  43 166 400  13 500 000  2,20    

  

Nemzetközi 
Magyar-ország 
bevonásával 

40 40   34 239 540 218  1 142 420 155  193 467 518  153 360 000  24,97    

  Régió 10 10   2 110 513 000  351 618 000  72 000 000  61 000 000  9,93    

  Város 87 87   40 733 720 624  1 655 834 519  365 724 456  180 500 000  29,38    

  Kistérség 14 14   5 112 500 600  208 521 232  43 946 000  14 500 000  2,36    

  Összesen 240 240   121 1 942 257 030  5 311 239 876  1 080 146 874  614 300 000  100,00    
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Könyvtári Szakmai Kollégium 

Vezető: Venyigéné Makrányi Margit 
Titkár: Bolega Gáborné 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   302 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1 év   -22 175 151
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   19 695 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   299 519 849

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 309   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 247 247 701 281
8 címzett 20 47 489 950
9 egyedi 2 4 245 000
10 ÖSSZESEN: 269 299 436 231
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

12/1 Tárgyévet követő 1 év 1 78 949 590

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz. 

1 78 949 590

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 270 378 385 821
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   83 618

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 4 18 000 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

1 4 300 000

16/3 
Szakterület támogatása [68] MÁRAI IRODALMI 
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 

2 225 000 000

16/4 
Szakterület támogatása [69] MÁRAI 
TÉNYIRODALMI IDEIGLENES KOLLÉGIUM 

11 211 759 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 
+ ) 

18 459 059 000

18 
A szakterület tárgyévi összes támogatása 
(3+10+17) 

287 780 670 382

  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

1  Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1 A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma 2011-es pályázati 
tevékenységét a Bizottság állásfoglalásai, valamint elfogadott stratégiája mentén 
végezte. A Kollégiumhoz 2011-ben az előző évhez viszonyítva kevesebb, mindössze 
309 pályázatot nyújtottak be. A benyújtott pályázatokból mindössze 2 db volt egyedi, 
20 címzett pályázat. 2011-ben mindössze 27 érvénytelen pályázat érkezett, mely nem 
éri el az előző év 50%-át sem, s a benyújtott pályázatoknak csupán 8,7% volt. Az 
elutasított, a támogatási körbe nem illő pályázatok száma is jelentősen csökkent, 
mindössze 12 pályázat került elutasításra, mely a benyújtott pályázatok 4% volt. 
Halasztott pályázat 2011-ben nem volt. 

2011-ben a kollégiumhoz összesen 282 db érvényes pályázat érkezett be. 

A támogatott pályázatok száma 270 db volt. A beérkezett pályázatok 87,3%-a, míg az 
érvényes pályázatok 96%-a támogatásban részesült.  

A támogatott pályázatok közül:  

 db %
Alkotás (műv. alk., szakmai kiadvány, prop.) témakörbe 82  26,4
Terjesztés (laptámogatás, nagyrendezvény) témakörbe 39 12,6
Megőrzés (állománybővítés, -védelem) témakörbe 74 24,0
Fejlesztés (eszközbeszerzés) témakörbe sorolható 114 37,0

 
Az egyes területek között arányos a pályázatok megoszlása. Magas azoknak a 
pályázatoknak az aránya, melyek új értékek létrehozását célozták meg, illetve 
fejlesztésjellegűek. Az eszközbeszerzés tartalmát tekintve a könyvtári terek 
megújulását, korszerű környezet kialakítását, a minőségi könyvtári szolgáltatás korszerű 
feltételeinek megteremtését célozza meg a könyvtári bútorok beszerzésével, így a 
fejlesztés, új értékek létrehozásának irányába hat. 

A törvényi célkitűzések szerint a beérkezett pályázatok az alábbi megosztást mutatják: 
 

 pályázat %
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése 151  50,99 
Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények 14  0,47 
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények 30  20,44 
Művészeti alkotások új irányzatai, új kult. Kezdeményezés 15  1,28 
Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tev. 99  26,81 
Összesen 309  100 

 
1.2 A beérkezett pályázatok száma, az egyes témakörök szerinti arányos megoszlás 

visszaigazolta a kiírásra kerülő témák helyességét. A szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítés altémára beérkezett pályázatok magas száma (94 db) a kiírásra került 
altéma helyességét, a pályázók erőteljes igényét tükrözi. A tervezett keretösszeg (50 m 
Ft) nem volt elegendő a támogatott pályázatokra, így a más témákban megmaradt 
keretösszeg terhére megemeltük a tervezett összeget. Eszközbeszerzés címén összesen 
97.204.236 Ft került kiosztásra mindamellett, hogy e témánál volt a legtöbb elutasított 
pályázat is 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   129  /  317 
 

 
 

 
 

 

1.3 A Könyvtári Szakmai Kollégium feladatai között 2011-ben is megjelentek kiemelt 
témák, melyhez a Bizottság döntése nyomán címzett és céltámogatások kapcsolódtak. A 
címzett támogatás témaköre szervesen illeszkedik a kollégium programjához. A 
támogatás nyomán szerveződő programok több éve kiemelt jelentőséggel bírnak a 
könyvtárszakmai területen. A gyermekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztését, 
valamint a digitális írástudás terjesztését elősegítő programok, valamint a valamennyi 
könyvtártípusra kiterjedő, megyei szinten szervezett programok támogatását kiemelten 
kezeljük, eredményeit a pályázók számszerűsített beszámolóik is igazolják. E 
témakörök és támogatási formák szervesen épülnek egymásra, erősítve e területeken 
végzett tevékenységek hatékonyságát és nem utolsósorban biztosítva a pályázati 
támogatások gazdaságos felhasználását. 

A korábbi évek gyakorlatát követve, 2011-ben is címzett támogatási keretből juttattunk 
határon túli és hazai folyóiratokat a városi könyvtárakba, valamint az ODR szolgáltató 
könyvtáraiba. A határon túli magyar nyelvű és a tudományos igényű hazai sajtó 
támogatására, a nagyobb könyvtárak szolgáltatói szerepének növelésre biztosított keret 
felhasználására meghívásos pályázat keretében került sor, melyre a Könyvtári 
Kollégium a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. hívta meg. 

2011-ben is folytatódott a Büntetés-végrehajtási Intézetek könyvtárainak 
állománybővítése. Az idei program keretében – mely már a hatodik – az előzetesen 
fogvatartottak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárai 
állományának bővítésére lehetett pályázni. A program megvalósítás ebben az évben is a 
megyei könyvtárak közreműködésével történt. 

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2011-ben az alábbi kiemelt témákat támogatta: 

 Laptámogatás 
 Eszközbeszerzés 
 Nagyrendezvények 
 Állománybővítés 
 Állományvédelem 
 Szakmai kiadványok megjelentetése 
 Művészeti alkotások létrehozása, restaurálás 
 Propaganda és közönségkapcsolat 
 Könyvtári innovációs projektek 
 Dokumentumkötés 
 Egyéb - egyedi 

 
Tovább folytattuk a közkönyvtárak és a szolgáltató helyek könyvtári szolgáltató 
tereinek megújítását célzó programunkat, mely a minőségi szolgáltatói környezet 
kialakítását célozta meg. Eredményeként számos településen megújult környezetben, 
célbútorokkal és kiegészítő berendezésekkel, korszerű infrastruktúrával felszerelt 
könyvtárakban, könyvtári szolgáltató helyeken fogadhatják az érdeklődőket.  

Kiemelt szerepet és támogatást biztosít a kollégium a könyvtári szolgáltatások 
népszerűsítését szolgáló, a szakmai innovációt elősegítő, a könyvtárakban elérhető 
sokszínű szolgáltatásokat, a használói környezet demográfiai és társadalmi összetételét 
szem előtt tartó, a különböző könyvtárak együttműködésén alapuló és együttes 
munkájával megvalósuló országos, regionális és megyei programoknak, melyek jelentős 
számban vonnak be új használói csoportokat.  
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A könyvtárszakmai területen is kiemelt jelentősége van az innovációnak, a jó gyakorlat, 
a minőségi szolgáltatás megalapozásának, mely a szakemberek tudásának megújítását, 
új ismeretek gyakorlati alkalmazását is magában foglalja. Ezt a célt kívánta támogatni 
többek között az innovációs projektek támogatásával is a kollégium, mely a Minősített 
Könyvtári cím elnyerésére készítette fel az érintett könyvtárakat.  

 
1.4 Kiemelt támogatási terület volt 2011-ben is az Internet Fiesta, a Babaolvasó programot 

is magába foglaló Könyvtárak összefogása a társadalomért programsorozat (Őszi 
Könyvtári Napok), mely utóbbi programkínálatában és célzott közönségében 
megszólította a társadalom valamennyi rétegét. A támogatott programok sorában 
megjelentek a Liszt Emlékév eseményeihez kapcsolódó könyvtári rendezvények is. 

 
1.5 Pályázóink széles köre jelzi, hogy a gazdasági nehézségek következtében szűkülnek a 

források, rendkívül szigorú és következetes gazdálkodás mellett biztosítható csak a 
zavartalan működés. A pályázatok száma és a megpályázott témák köre is jelzi, hogy 
szakmai feladatokra, ezen belül az innovációra, a társadalom széles rétegét vagy 
valamely kiemelt csoportot érintő szolgáltatásfejlesztésre ma már csupán a pályázati 
források biztosítanak fedezetet. Éppen ezért kiemelt jelentősége van a könyvtári terület 
fejlesztését, új, korszerű szolgáltatások kidolgozását, a könyvtáros szakmai megújulását 
támogató programoknak, az NKA következetes, a minőségi szolgáltatások irányába 
ható támogatási politikájának. 

Valamennyi könyvtártípus esetében jellemző, hogy jelentősebb szakmai projektek 
megvalósítása csak pályázati forrásokból lehetséges. A pályázatok kiírása során 
igyekeztünk a szakma igényeit, az ágazat programját, a pályázói kör véleményét is 
figyelembe venni. Természetesen valamennyi könyvtártípus egyidejű támogatása a 
Kollégium rendelkezésére álló keret ismeretében nem tervezhető, ezért kiemelt 
feladatunknak tartottuk, hogy megismerjük a könyvtárszakmai területre források 
biztosító egyéb pályázatokat is. A témakörök kijelölése, a kiírások során figyelemmel 
voltunk az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, a könyvtári szakma 
bizonyos szegmensét érintő Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program céljaira, a program által támogatott szakmai 
témákra. 

A könyvtári terület speciális problémáinak és igényeinek megismerését segíti a 
Könyvtári Kollégium összetétele, hisz a kurátorok különböző könyvtártípusok 
képviselői, többségük ezzel párhuzamosan könyvtárszakmai szervezetekben is 
tevékenykedik, illetve országos szakmai programok megvalósításában vesz részt.  

Az információszerzés lehetőségét bővítik azok az alkalmak, amelyeken a kollégium 
tagjai meghívottként vagy előadóként vesznek részt (IKSZ Elnökségi ülés, MKE 
Vezetőségi ülés, szakmai fórumok, megyei rendezvények). 

Igyekezetünk ellenére sem tudtunk valamennyi – sokszor jogos – szakmai elvárásnak 
megfelelni, de a visszajelzések és a beérkezett pályázatok alapján úgy látjuk, a szakma 
többsége elégedett volt a kiírt témákkal.  

A korábbi években a kollégium, vagy a minisztérium támogatásával megkezdett 
programok folytatását (könyvtárszakmai kiadványok előkészítése és megjelentetése, 
állományvédelem, szakmai rendezvények, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése stb.) 
továbbra is kiemelten kezeltük, igyekeztünk a fejlesztések, a kitűzött célok 
folytonosságát biztosítani. 
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Továbbra is átgondolást igényel a nyilvánosságban korlátozott, ugyanakkor jelentős 
számú iskolai, valamint szakkönyvtár helyzete, pályáztatási igénye.   

 

2. Stratégiai kérdések 

2.1 A Könyvtári Szakmai Kollégium középtávú stratégiai terve 2010. második felében 
készült el, mely az NKA Bizottsága által megfogalmazott célkitűzések és prioritások 
mellett a Könyvtári Kollégium szakmai elképzeléseit, a pályázati tematikát mintegy 
vezérfonalként irányította. Nem hagyhattuk azonban figyelmen kívül a magyar 
könyvtárügy 2008-tól 2013-ig szóló, az ágazati irányítás által elfogadott stratégiáját, a 
„Portál Program” célkitűzéseit sem. A 2011. évi pályázati kiírások során igyekeztünk 
figyelembe venni a dokumentumban megfogalmazott célokat, hozzájárulni azok 
megvalósításához. A legfontosabb elveket már a pályázati kiírásokban rögzítettük, 
minden esetben meghatároztuk a pályázat benyújtására jogosultak körét, a 
rendelkezésre álló keretösszeget, az egyes pályázó által elnyerhető támogatási összeg 
nagyságát, a jogcímeket.  

Általános szakmai elvként rögzítettük, hogy előnyben részesítjük a több könyvtár 
összefogásával, együttműködésével megvalósítható programokat, a szakmai innovációt 
elősegítő témákat. A pályázati környezet, a szakterület számára elérhető egyéb 
forrásokra tekintettel törekedtünk a könyvtártípusok minél szélesebb köre részére 
pályázati lehetőséget biztosítani.  

A döntés során érvényesítettük a pénzügyi szempontokat, figyelve a programok átfogó 
jellegére, a költségvetés kidolgozottságára és realitására.  

 
2.2 Ez a Könyvtári Kollégium esetében nem releváns. 
 
2.3 A könyvtári szakterület egyéb támogatási lehetőségeit a Könyvtári Kollégium tagjai 

ismerik, az éves pályázati témák és célok meghatározása, a pályázatok kiírása során 
ezeket figyelembe vettük. Azokra a fejlesztési témákra, melyekre más szervezet ír ki 
pályázatot, a Kollégium nem írt ki. Ugyanakkor a stratégiában rögzített célunk, hogy – 
ha szükséges – biztosítjuk a más forrásból megkezdett fejlesztések befejezését, a 
stratégiában megfogalmazott célok elérését. Ilyen például a Közkincs, valamint az 
európai uniós pályázatok segítségével a közkönyvtárak, illetve fenntartója által 
megújított közösségi terek kérdése. Más pályázatokból korszerű könyvtári 
szolgáltatások fogadására, a mozgáskorlátozottak számára látogathatóvá tették az 
épületeket, de a szolgáltató terek berendezésére, bútorozására viszont már a Kollégium 
pályázata biztosított lehetőséget. 

A pályázati témák, a kedvezményezettek körének meghatározása során figyelembe 
vettük, hogy a könyvtárak egy bizonyos köre informatikai és szolgáltatásfejlesztésére, 
olvasásnépszerűsítő programok szervezésére jelentős forrásokat tudott lehívni a TIOP és 
TÁMOP keretében. 

 
2.4 A Kollégiumhoz 2011-ben 309 pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege 

432.969.500 Ft volt. Ez közel 50 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél. 

A támogatott pályázatok igénye 394.932.216 Ft volt összesen (2010-ben ez az összeg 
alig haladta meg a 371 milliót), míg támogatásként 378.385.821 Ft-ot ítélt meg a 
Kollégium. 2011-ben több mint 30 millió Ft-tal sikerült több támogatást kiosztanunk, 
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mint előző évben. Vagyis kevesebb pályázat érkezett ugyan, de az igényelt támogatások 
összege pályázatonként meghaladta az előző évi igényt. 

 
A támogatott pályázatok 24,4%-a budapesti, míg 75,6%-a vidéki pályázótól érkezett. 
Legmagasabb számban Budapestet követően Bács-Kiskun, Pest, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Baranya, valamint Győr-Moson-Sopron megyéből érkeztek pályázatok. Helyi 
önkormányzat költségvetési szerve, vagyis települési (megyei, városi, községi) könyvtár 
178 esetben nyújtott be pályázatot, s igen magas számban van a pályázók között 
egyházi szervezet, intézmény (38) is. 2011-ben 58 olyan pályázat érkezett be, melyet 
központi költségvetési szerv, vagyis országos hatósugarú intézmény, egyetem nyújtott 
be. 

 A budapesti nyertes pályázatok közül több nagy összegű pályázat elsősorban vidéken 
hasznosul, hisz mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mind az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség pályázatai olyan programok megvalósításáról szóltak, melyek 
széles kört érintenek. A Budapesten bejegyzett szervezetek tagsága az ország számos 
könyvtárában dolgozó kollégákból tevődik össze, illetve az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség esetében az ország különböző pontjain és szervezetében működő 
könyvtárakból áll.  

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évente megrendezésre kerülő Vándorgyűlése a 
teljes könyvtári szakma nagy szakmai találkozója, melyen több száz vidéki és budapesti 
kolléga vesz részt aktívan, szervezőként és lebonyolítóként is. A programok helyszíne 
minden évben más-más vidéki település (megyei, felsőoktatási vagy városi könyvtár), s 
a kapcsolódó programok gyakorta érintik a megye jelentősebb településeit is. Hasonló a 
helyzet a Helyismereti könyvtárosok Egyesülete programjaival is, melyek ugyancsak 
vidéki helyszíneken kerülnek megrendezésre. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által benyújtott pályázatok szintén lefedik az 
ország egészét és valamennyi könyvtártípust érintik. A pályázatok támogatásával 
megvalósuló programok több száz, elsősorban vidéki településen, oktatási 
intézményben valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy a lakosság széles rétegét, 
valamennyi korcsoportját megszólítják az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által 
támogatott programok. Az Internet Fiesta, valamint a Könyvtárak összefogása a 
társadalomért (Őszi Könyvtári Napok, Babaolvasó) programjaihoz évről évre egyre 
több könyvtár csatlakozik, s a megyei könyvtárak összefogásával valamennyi 
könyvtártípus megszólítja érdekes és újszerű rendezvényeivel a lakosságot. 

A Könyvtáros-tanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság, vagy a Magyar Orvosi 
Könyvtárak Szövetsége által elnyert pályázat sem Budapesten hasznosul, hisz a 
megpályázott programok megvalósítására részben vidéki helyszínen kerül sor (pl. 
Szombathely), vagy országos lefedettségű a résztvevők köre. 

A kollégium pályázatai között nagyon kevés olyat találunk, melyek határon túli 
könyvtárakat érintenek, bár folyamatosan törekszünk arra, hogy támogatásaink ne csak 
a határon belül hasznosuljanak. Évek óta támogatjuk az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség programjait, mely témájában és résztvevői körében is számít a határon túli 
magyar könyvtárosok részvételére. Ugyancsak támogatásban részesül az Országos 
Széchenyi Könyvtár, melynek programjában kiemelt célként szerepel a határon túli, 
jelentős magyar gyűjtemények feltárása, számbavétele, az állomány megóvása. 

Meg kell jegyeznünk, hogy mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mind az 
Informatikai Szövetség programjainak rendszeres vendégei a határon túli magyar 
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könyvtárosok is. Természetesen érdemes lenne átgondolni a jelenlegi gyakorlatot, s a 
kiírások megfogalmazásakor a határon túli könyvtárak támogatására, az egyes 
programokba történő bevonásukra is gondolni lehetne. Az állománygyarapítás mellett 
további támogatási területek (pl. állományvédelem, szakmai programok) átgondolása 
mindenképpen indokolt. 

A kollégium a pályázati témák kialakításánál, illetve a pályázatok konkrét elvárásainak 
megfogalmazása során törekszik a Budapest–vidék egyensúly fenntartására.  

 
2.5 A könyvtárszakmai terület kiemelt feladatának tekinti a gyermekek könyvtári ellátását, 

így a pályázati célok között is több esetben szerepel e korcsoport. A megyei könyvtárak 
által egész megyéjükre benyújtott pályázatok között kiemelt célcsoport a gyermek- és 
ifjúsági korosztály, sőt nagyon gyakran – főleg a kistelepüléseken – a programok 
elsősorban e korcsoport számára és részvételével szerveződnek. Erről pontos képet 
adnak a beszámolók, a beszámolókhoz benyújtott dokumentációk, meghívók, 
felhívások, fotók stb.  

A könyvtárszakmai kiadványok esetében is kiemelt figyelemmel kezeltük azoknak a 
kiadványoknak a támogatását, melyek a gyermekek körében végzett fejlesztő 
munkához, olvasás-népszerűsítő tevékenységhez nyújtottak segítséget. 

 
2.6 A Könyvtári Szakmai Kollégium 2011-ben 10 altémában írt ki pályázatot, ebből 3 

meghívásos pályázat volt. 

Eszközbeszerzés (2105) altémában a megítélt legkisebb támogatási összeg 154.980 Ft, 
míg a legmagasabb összeg 2.000.000 Ft volt, melyet 2 pályázó (Budapest, Hévíz) 
kapott. A kiírás szerint 2 000 000 Ft volt a megpályázható legmagasabb összeg. 

Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése (2112) altémában a megítélt legkisebb 
támogatás 290.000, míg a legmagasabb összeg 1.496.000 volt. A legkisebb támogatást 
egy könyvtárszakmai kiadvány, míg a legmagasabb támogatást az Országos Széchényi 
Könyvtár nagy vállalkozásának, a magyar sajtótörténet bibliográfiája 2. és 3. kötetének 
megjelentetésére ítéltük meg. 

Nagyrendezvények (2107) altémában a legkisebb támogatási összeg 860.000, míg a 
legmagasabb összeg 24.476.350 Ft volt. Ez utóbbi az országos hatókörű Informatikai és 
Könyvtári Szövetség valamennyi könyvtártípust és megyét lefedő programsorozatához 
nyújtott támogatási összeg volt. 

Szolgáltatások népszerűsítésére (2135) altémában a legkisebb támogatási összeg 
75.000, míg a legmagasabb 300 000 Ft volt. Az igényelhető legmagasabb támogatás 
összege 300 000 Ft-ban lett megállapítva. 

Szakmai muzeális dokumentumok restaurálása (2129) altémában a legkisebb 
támogatási összeg 63.700, míg a legmagasabb összeg 1.000.000 Ft volt, melyet 1 
pályázó kapott. Ez volt az igényelhető legmagasabb támogatási összeg. 

Állományvédelem (2111) altémában a legkisebb támogatási összeg 280.000, a 
legmagasabb összeg 800.000 Ft volt, melyet 4 pályázó kapott. Az igényelhető 
legmagasabb támogatás összege 800.000 Ft volt. 

Állománybővítés (2110) altémában a legkisebb támogatási összeg 200.000 Ft volt, a 
legmagasabb 600.000 Ft, mely a büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárának 
támogatását célozta meg. A Könyvtárellátó Kht. 90.800.000 Ft támogatást kapott arra a 
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célra, hogy határon túli magyar és hazai folyóiratokat jutasson el 309 városi és 45 ODR-
könyvtárba, támogatva ezzel részben a folyóiratok megjelentetését, részben a 
könyvtárak szolgáltató képességét. 

Laptámogatásra (2101) altémában a megítélt legkisebb támogatási összeg 300 000 Ft, 
míg a legmagasabb 5.228.640 Ft volt. 

Dokumentumkötés (2145) altémában a megítélt legkisebb támogatás 152.500 Ft, míg a 
legmagasabb adható összeg 500.000 Ft volt, melyet 3 pályázó igényelt és kapott meg. 

Könyvtári innovációs projektek (2139) altémában a megítélt legkisebb támogatási 
összeg 160.000 Ft, míg a legmagasabb 543.800 Ft volt. 

Egyéb – Egyedi (2113) altémában 2 pályázat került támogatásra. A két összeg: 245.000 
Ft és 4.000.000 Ft volt. 

A pályázatok kiírása során a legtöbb esetben nemcsak az adott altémánál felhasználható 
keretösszeget, de az egyes pályázó által elnyerhető legmagasabb támogatási összeget is 
meghatároztuk. A bírálati szempontok között szerepelt a költségvetés megalapozottsága 
is, és természetesen a pályázat szöveges indoklását is minden esetben elvártuk. Így több 
szűrő beállításával igyekeztünk reális döntést hozni, természetesen nem hagyva 
figyelmen kívül a pályázó rászorultságát, a pályázat szakmai és pénzügyi 
megalapozottságának fő kritériuma mellett. Nem véletlen, hogy az Eszközbeszerzés 
altémában több, kis település, könyvtári szolgáltató helyet megújító önkormányzat nyert 
2.000.000 Ft, vagyis maximális támogatást a Könyvtári Kollégiumtól. 

A támogatás összegének alsó határt szabni a Könyvtári Kollégium altémái esetében nem 
releváns, hisz pl. az Állományvédelem altéma esetében a pályázó dönti el, hogy milyen 
dokumentumot kíván restauráltatni, s itt a kötelező önerő is megszabja a 
megpályázandó összeg nagyságát. 

 
2.7 A Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz 2011-ben 2 db egyedi pályázatot nyújtottak be. 

Ezek aránya elenyésző, egyediségük miatt alig megkerülhetők. 
 
2.8 A Könyvtári Szakmai Kollégium két témában írt ki meghívásos pályázatot. A 

támogatott pályázatok közül mindössze 26 volt meghívásos, mely csupán 9,6%. A 
meghívásos pályázatok esetében nincs lehetőség arra, hogy ne ezt a formát válasszuk.  
Jelenleg a Könyvtárellátó Kht. képes a legtöbb könyvtárba eljuttatni a folyóiratokat, s a 
börtönkönyvtárak támogatása sem valósítható meg nyílt pályázattal, hisz csak adott 
megyék, illetve megyei központok érintettek e témában. A Laptámogatás altémában 
csak a könyvtári folyóiratok támogatását tartjuk feladatunknak, ezért látjuk indokoltnak 
a lapok meghívásos pályáztatását. 

 
2.9 A Könyvtári Szakmai Kollégium főbb adatait foglalja össze a bevezető táblázat: 

A Könyvtári Kollégium részére 2011-ben a módosításokkal 299.519.849 Ft állt 
rendelkezésére. Ebből kiosztásra került 299.436.231 Ft, 247 pályázat támogatása 
valósult meg. Pályázati felhívás szerint felhasználásra került 247.701.281 Ft, címzett 
támogatási keretből további 47.489.950 Ft. E két összeg felhasználásával 267 pályázat 
támogatása valósult meg. További 2 egyedi pályázat támogatásáról döntött a kollégium, 
s erre a célra 4.245.000 Ft támogatást ítélt meg. További 1 meghívásos pályázat 
esetében is döntés született, de a megítélt támogatási összeg nem terheli a kollégium 
2011. évi költségvetését, kiutalására már csak 2012-ben kerül sor. A 2010-es döntések 
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miatt 22.175.151 Ft került kiosztásra már a 2011-es keretből, így az adott évben 
felhasználható szabad keret ennyivel csökkent. Az évközi keretmódosítás 19.695.000 Ft 
összegben emelte meg a kollégium által felhasználható keretet. 

A Könyvtári Szakmai Kollégium keretmaradványa 2011-ben mindössze 83.619 Ft.  A 
pénzkeret felhasználását eredményesnek tekintjük, a rendelkezésünkre álló összeget 
arányosan igyekeztünk felhasználni a két pályázati időszakban.  

Összességében a beérkezett pályázatok 87,4%-át, míg az érvényes pályázatok 95,7%-át 
támogattuk. A támogatott pályázatok részére a megítélt támogatás az igényelthez képest 
abban az esetben csökkent, ha a pályázati igény messze meghaladta a kiírásban 
rendelkezésre álló összeget, illetve abban az esetben csökkentettük az igényelt 
támogatás összegét, ha a pályázó a kiírásnak nem megfelelő jogcímen is igényelt 
támogatást. 

Nem csökkentettük a támogatás összegét olyan témákban, ahol ennek következtében a 
program végrehajtása veszélybe kerül, illetve nem valósítható meg.  

Az első félév pályázati kiírásában 115 m Ft támogatási összegre tettünk közzé 5 
pályázati témában a felhívásokat. 162 db pályázat érkezett, s az igényelt támogatások 
összege 142.465.747 Ft volt, mely meghaladta a tervezett keretet. Az első félévben 24 
érvénytelen pályázat érkezett, melyek csökkentették a valós igények összegét. A 
Kollégium 132 db pályázatot támogatott, összesen 211 223 558 Ft került kiosztásra.  

A második félév pályázati kiírásai között voltak meghívásos pályázatok, de 3 témában 
nyílt pályázat került kiírásra. A második félévben 147 pályázat érkezett, melyből 5 db 
volt egyedi.  

A Kuratórium 135 db pályázatot támogatott, 2 db érvénytelen volt, 9 db pedig 
elutasításra került. Az igényelt támogatások összege a második félévben 195.519.653 Ft 
volt, a megítélt támogatások összege 191.990.128 Ft lett. A Könyvtárellátó Kht. által 
bonyolított  laptámogatást átalakítottuk. A nyár folyamán felmérést készítettünk az 
érintett városi és ODR-könyvtárak körében, s néhány nagy- és szakkönyvtár elállt a 
támogatás igénybevételétől. A támogatásban részesülő városok számát megemeltük, 
miközben az ODR-tagkönyvtárak száma valamelyest csökkent. Más kuratóriumokkal 
történt egyeztetést követően kicsit módosítottunk a lapok összetételén, de ez nem 
jelentett lényegi változást.  

 
2.10 A Könyvtári Szakmai Kollégium a pályázati témák meghatározása során arra törekedett, 

hogy az egyes szakterületek, a különböző könyvtártípusok közötti egyensúlyt megtartsa. 
Ugyanakkor figyelemmel kellett lenni a pályázatok minél szélesebb körű 
hasznosulására is, mely több esetben nehéz döntés elé állította a kollégium kurátorait. A 
pályázatok széles körű hasznosulása a nyilvános könyvtárakban biztosított, de 
fejlesztési támogatásokat várnak azon könyvtárak is, melyek nyilvánossága korlátozott, 
de fontos szakfeladatot látnak el adott területen. E kettősség feloldása nem kevés 
fejtörést okozott a kurátoroknak. Valamennyi könyvtártípus egyidejű támogatása a 
kollégium rendelkezésére álló keret ismeretében nem tervezhető, ezért fontos feladatunk 
volt, hogy megismerjük a szakmai területet érintő más pályázatokat, de természetesen a 
pályázatok kiírása során is törekedtünk a kiegyensúlyozottságra. 
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3. Működési kérdések 

3.1 2011-ben a beérkezett 309 pályázat döntésre történő előkészítése körültekintő és 
megfelelő volt, támogatta a döntési folyamat zavartalanságát. A kollégium titkárának és 
vezetőjének együttműködése, személyes, telefonos és e-mailen történő kapcsolattartása 
hozzájárult a döntési folyamat megfelelő előkészítéséhez. A pályázók a pályázati 
időszakban kérdéseikre választ kaptak, a döntést követően időben elérhetővé váltak a 
pályázati eredmények.  

Az NKA döntési rendszere megfelelő, a végrehajtási folyamat viszont nehezíti a 
pályázatok megvalósítását. A döntést követően hosszú az átfutási idő a szerződések 
megkötéséig, amely több esetben maga után vonta a megvalósítási határidő 
módosításának kérvényezését.  

Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a pályázatok beadásánál a beérkezési határidő került 
meghatározása, mely nehezen betartható (posta szerepe) és nehezen ellenőrizhető. 
Korrekten ellenőrizhető és vitathatatlan a postára adás dátumának kikötése, elkerülve 
ezzel az esetleges reklamációkat. 

 
3.2 A Könyvtári Szakmai Kollégium munkáját támogató Bizottsági tag valamennyi rendes 

és soron kívüli kollégiumi ülésre meghívást kapott, melyeken aktívan részt vett. 
Tájékoztatást adott a Bizottság kollégiumunkat érintő döntéseiről, tanácsaival segítette a 
kurátorok munkáját. A Bizottság ülésein képviselte a kollégium véleményét azon 
pályázatok ügyében, amelyekben összeférhetetlenség miatt a kollégium nem hozhatott 
döntést, s ezt a Bizottságnak kellett megtennie. A kollégium vezetője valamennyi 
Bizottsági ülésen megjelent, amelyre meghívást kapott. A kollégium titkára közvetlen, 
az operatív munkát és a döntéshozatalt segítő támogatásának köszönhetően a Könyvtári 
Kollégium működése zavartalan volt. A kollégium titkárával, de az Igazgatóság 
valamennyi érintett tagjával, a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársaival is kiváló 
munkakapcsolat alakult ki mind a kollégium vezetője, mind a tagok vonatkozásában. A 
kurátorok és a magam nevében is köszönöm segítő támogatásukat. 

Más szakkollégiumokkal közvetlen munkakapcsolatunk csak a Könyvtárellátó Kht.-n 
keresztül megvalósuló laptámogatás ügyében volt, a támogatásra kerülő lapok 
vonatkozásában (Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégium). Érintett a Könyvtári 
Kollégium a Márai-programban is, melyhez minden segítséget megadtunk. Két 
kollégiumi tag, Tőzsér Istvánné és Venyigéné Makrányi Margit vett rész az Ideiglenes 
Kollégiumok munkájában. 

 
3.3 Más szakkollégiumokkal közösen nem írtunk ki pályázatot, így közös bírálatra sem 

került sor. 
 
3.4 A megváltozott folyóirat-támogatási rendszer a kezdeti nehézségeket követően a mi 

szakterületünkön zavartalanul működik, a pályázók korrekt adattartalommal nyújtják be 
anyagaikat. 

A Könyvtári Kollégium évek óta öt országos szakmai folyóirat hagyományos és 
internetes megjelenését támogatja, meghívásos pályázattal. Az időszaki kiadványok más 
kollégiumtól nem részesültek támogatásban, a Bizottság előírásainak megfeleltek, 
megjelenésük támogatására 2011-ben is sor került. A Bizottság azon javaslatát, hogy a 
hagyományos, nyomtatott formával szemben előnyben kell részesíteni az internetes 
megjelenést, a lapokat megjelentető kiadókkal való egyeztetés, szakmai konszenzus 
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szükséges. Van olyan szakmai lap, melynek internetes formája eltér a nyomtatottól, így 
a párhuzamosság felszámolása nehezen kezelhető. 

 
3.5 A Pályázati naptárban meghatározott határidőket a Könyvtári Szakmai Kollégium 

tartani tudta, csúszásra nem került sor. Az önkormányzatok által fenntartott intézményi 
pályázók számára kicsit korai volt a tavaszi pályázati időszak beadási határideje, melyet 
jeleztünk a kollégium titkárának. Kérésünket támogatva 2011-ben már egy kicsit 
későbbi időpontban, a Szépirodalmi Kollégiummal cserélve jelentettük meg a pályázati 
felhívásokat. 

 
3.6 2011-ben nyolc alkalommal és helyszínen került sor teljesítmény-ellenőrzésre, melyben 

a kurátorok részt vettek.  

Valamennyi ellenőrzés mind pénzügyileg, mind szakmailag megfelelő minősítéssel 
zárult. Az ellenőrzés folyamatát megfelelőnek tartjuk, a Belső Ellenőrzési Osztálytól a 
szükséges információkat és útmutatást előzetesen megkaptuk, de a helyszíni látogatások 
során is maximálisan támogatták munkánkat. A belső ellenőrzésre kiválasztott témák és 
a helyszínek is tükrözték azt a sokszínűséget, mely a pályázati kiírásokra, illetve a 
támogatottak körére jellemző.  

A teljesítmény-ellenőrzések vezetői összefoglalóit a Belső Ellenőrzési Osztály minden 
esetben eljuttatta a kollégiumnak. Intézkedési tervet az ellenőrzés megállapításai nem 
igényeltek, valamennyi ellenőrzést lezártnak tekinthettünk. 

 
3.7 A Könyvtári Szakmai Kollégium 2011. évi ellenőrzési tervének összeállítása már 2010-

ben megtörtént. Az ellenőrzési területek meghatározása során az Igazgatóság által 
összeállított szempontokat vettük figyelembe. Az ellenőrizendő pályázatok kiválasztása 
során arra törekedtünk, hogy az általunk támogatott valamennyi pályázói kör 
reprezentálva legyen.  

Az ellenőrzések az alábbi altémákat érintették:  
 Nagyrendezvények 
 Laptámogatás 
 Állományvédelem 
 Használóképzés 
 Szakmai eszközfejlesztés 
 Egyedi 

Budapesten (OSZK, BME-OMIKK, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem) kívül 
ellenőrzést végeztünk Balmazújváros, Csorvás, Nagyvisnyó, Eger település 
könyvtáraiban. Örömmel tapasztaltuk, hogy a pályázatok megvalósítás során a 
legnagyobb gondossággal jártak el a pályázók, s az eredményekről illetve a támogatott 
témáról a környezetet, a használói kört is tájékoztatták. Egyetlen vizsgálat sem igényelt 
további intézkedési tervet. 

 
4. Pályázati tapasztalatok 

4.1 Míg 2009-ben 401 pályázat érkezett, mely közel 170-el volt kevesebb az előző évinél, 
addig 2010-ben már csak 353 pályázatot nyújtottak be a Könyvtári Szakmai 
Kollégiumhoz. 2011-ben tovább csökkent a beadott pályázatok száma, s csupán 309 
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pályázat érkezett egész évben. A benyújtott pályázatok számának csökkenése több okra 
vezethető vissza. Az intézményi integrációk következtében valamint a mozgókönyvtári 
szolgáltatás bevezetését követően jelentősen lecsökkent a potenciális pályázók száma. 
Több település már nem nyilvános könyvtár fenntartásával tesz eleget törvényi 
kötelezettségének, így több pályázati téma esetében sem nyújthat be pályázatot a 
könyvtár.  

Jelentős összegű uniós források nyíltak meg a kollégium által kedvezményezett kör 
számára, így több pályázó a jelentősebb fejlesztést biztosító pályázatokra koncentrált. 
Ugyanakkor a kollégium is kizárta, hogy több forrásból azonos pályázati cél 
megvalósításához nyújthassanak be támogatást. Az Európai Uniós források a nyilvános 
könyvtárak számára nagy lehetőséget jelentettek/jelentenek, de el is vonják az erőforrást 
az egyéb pályázatoktól.  

Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy évről évre igyekszünk újabb 
kedvezményezetti kört bevonni a pályázati rendszerbe, így nem mindig ugyan arra a 
pályázói körre számítunk. A korábbi években jelentős számú pályázattal voltak jelen a 
restaurálási és a gyűjteményi állományvédelem témakörben az iskolai könyvtárak, 
melyek például a 2009-es kiírásból kimaradtak. Ez a kollégiumi döntés több esetben a 
már megkezdett munka folytatását akasztotta meg, az érintettek reklamációval éltek, így 
a korábbi döntésünket a 2010-es és a 2011-es kiírások során is felülbíráltuk. 

2011-ben nem volt kiemelkedően magas azon pályázatok aránya, melyek 
érvénytelenség miatt elutasításra kerültek.  Még most is előfordul hiányos, a kiírásban 
rögzített elvárásoknak, feltételeknek nem megfelelő pályázat. Ilyen jellegű 
problémákkal elsősorban az eszközbeszerzési (bővített könyvtári szolgáltató terek 
bútorozása, berendezése) pályázatok esetében találkoztunk. Ennek több oka is van: pl. a 
szolgáltató tér feltételként előírt bővítése nélkül is érkeztek pályázatok; de az is 
előfordult, hogy a kötelezően elírt dokumentumokat nem mellékelte a pályázó, s még a 
hiánypótlás lehetőségével sem minden esetben éltek. Egyre nagyobb számban 
találkoztunk kiemelkedően jó színvonalú, igényes pályázatokkal, de sajnos még mindig 
előfordul olyan pályázati anyag is, mely rendkívül szűkszavú, a döntést alig támogató 
tartalommal bír. 

 
4.2 A Könyvtári Kollégiumnak 2011-ben sem volt eredménytelen pályázati kiírása. Ebben 

az évben is törekedtünk a különféle könyvtártípusok, illetve a szakterületek arányos 
támogatására. A támogatások hatékony felhasználását igyekeztünk azzal is biztosítani, 
hogy egyes programok esetében (rendezvények szervezése és lebonyolítása, 
dokumentumok kötése) a pályázó számára előírás volt azok megyei, regionális szintű 
megvalósítása, több könyvtártípus, ill. más közgyűjtemények bevonása. 

A pályázatok eredményességéről a kollégiumnak elsősorban a szakmai beszámolók 
alapján van információja. Ez sok esetben tárgyiasult formában is megjelenik (pl. a 
szakmai kiadvány, folyóirat-támogatás esetében), máskor – pl. a restaurálási pályázat –, 
a részletes állapotleírás, a munkával megbízott szakmai megvalósító igényes 
dokumentációja ad képet a pályázat eredményességéről.  

Az országos és megyei rendezvények esetében számszerűsíthető eredmény a résztvevők 
száma: évek óta sikeres a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” 
olvasásnépszerűsítő programsorozat, amelynek megrendezését a kollégium az 
Informatikai Könyvtári Szövetség és a programokat összefogó megyei könyvtárak 
támogatásával segítette. A pályázók többsége a támogatott programról olyan formán ad 
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számot, hogy a pr-anyagok mellett fotókat, sajtómegjelenéseket is mellékel a szöveges 
beszámolókhoz, esetenként jelenléti ívvel is alátámasztják a beszámolókat.  

Vannak visszajelzések egy-egy pályázati téma hasznosulását illetően a támogatottak 
részéről is. A határon túli és magyar lapok ODR- és városi könyvtárakba juttatása több 
kérdést is felvet. Többek között nem tartják szerencsésnek a központi „leosztást”, azt, 
hogy nem maguk határozhatják meg a hozzájuk támogatás útján eljutó lapok 
összetételét. Ezen igények figyelembe vétele a teljes folyóirat-támogatási rendszer 
újragondolását kívánná meg. 

A Könyvtári Kollégiumhoz pályázó intézmények, fenntartók általában nem képesek a 
programok megvalósításához saját költségvetési forrásokat is mozgósítani, így a 
program megvalósulása a támogatás függvénye. A kollégium csak néhány altéma 
esetében (eszközbeszerzés, állományvédelem) írt elő önrészt, melyet a pályázók 
felvállaltak. Ezek kiemelt jelentőséggel bíró pályázati területek, amelyet a beérkezett 
pályázatok magas száma is alátámaszt.  

A pályázók jelentős köre – leszámítva a most futó uniós pályázatokat –, szinte kizárólag 
csak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően jut forrásokhoz fejlesztési 
céljai megvalósításához, programszervezéshez, vagy kiadványok megjelentetéséhez.  

 
4.3 Csak abban az esetben vesszük figyelembe a pályázó előéletét, ha ez a pályázati téma 

szempontjából releváns. Igyekszünk megkezdett fejlesztések folytatásához támogatást 
biztosítani, ha azt a pályázat minősége is indokolja. Hasonló elvet követtünk a 
kiadványok megjelentetése esetén. Amennyiben a kiadvány előkészítését is támogatta a 
Kuratórium, ezt figyelembe vettük a kiadási támogatás esetén. De minden alkalommal 
az adott pályázat minősége meghatározó volt. 

A Könyvtári Kollégium esetében jellemző, hogy a pályázati kiírások egy része évenként 
ismétlődő, lehetőséget biztosítva a már korábban megkezdett szakmai programok (pl. 
egyedi dokumentumok, restaurálása, gyűjtemények állományvédelme) befejezésére, ill. 
folytatására, vagy a kollégium támogatásával készült szakmai kiadványok 
megjelentetésére. Ebből következik, hogy fontosnak tartjuk egy-egy pályázat esetében, 
hogy megismerjük a pályázó, a pályázott téma előzményeit, figyelve arra, hogy mire és 
milyen jogcímen kapott már támogatást a pályázó. Egy-egy téma esetében kizáró ok a 
már ugyanezen célra elnyert korábbi támogatás: pl. szakmai eszközbeszerzés esetén.  

 
4.5 A pályázati adatlapok kitöltését megfelelő útmutatók segítik, ennek ellenére találkozunk 

időről-időre helytelenül, vagy hiányosan kitöltött adatlapokkal. A hibák vagy 
hiányosságok döntő többsége figyelmetlenségből, időhiányból ered. Más esetekben a 
pályázati felhívás szövegét kell még inkább egyértelművé tenni, kizárva a félreértés 
lehetőségét is. 

 
4.6 A Bizottság stratégiája világos alapelvek mentén fogalmazódott meg. A Könyvtári 

Szakmai Kollégium az általa megfogalmazásra került témák, pályázati kiírások során 
igyekezett a szakmai terület egészét lefedve, a Bizottság stratégiájában megfogalmazott 
célokat figyelembe venni. Áttekintve a kiírásra került témákat, a megcélzott pályázói 
kört, folyamatosan monitorozni kell a pályázati gyakorlatot. 

 
4.7 Általános szakmai elvként rögzítettük, hogy előnyben részesítjük a vidék 

Magyarországát összefogó, a gyerekek, a felnőttek olvasóvá nevelését, tanulását 
támogató közös pályázatokat. 
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A kollégium által megfogalmazott pályázati témák egy része több éve fut, de az irántuk 
mutatkozó pályázói érdeklődés azt jelzi, hogy ezek kiírásától nem lenne célszerű 
eltekinteni. Ilyen pl. a Szakmai eszközbeszerzés, ahol a kedvezményezetti kört bővíteni 
érdemes.  

Továbbra is fokozott érdeklődés mutatkozik az Állományvédelem témaköre iránt, de 
felvetődött a használóképzés újbóli támogatásának igénye is. A pályázati kiírások közé 
indokolt lenne beemelni a digitalizálás témakörét, jelentős igény és elvárás mutatkozik-
e témában is.  

Kiemelten kell kezelni a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek körében végzett olvasás-
népszerűsítő tevékenységet.  

Természetesen indokolt lenne, hogy a már megkezdett munkák folytatását, illetve 
befejezését az NKA támogatásai a megváltozott struktúrában is elősegítsék, így 
támogatásra javasoljuk: 

 A kistelepülések, valamint a városok peremkerületeiben működő fiókkönyvtárak 
korszerűsítése érdekében a Szakmai eszközfejlesztést, korszerűsítést. 

 Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetését hagyományos és elektronikus 
formában. 

 A lakosság széles körét érintő országos, regionális és megyei programok 
megvalósítását, mely a szervezők széles körének összefogásával valósul meg. 

 A szakmai innovációt. 
 A szolgáltatások népszerűsítését. 
 A nemzeti és helyi értékek megőrzését biztosító állományvédelmet. 
 A hozzáférés kiterjesztését támogató digitalizálást. 
 A vidéki városokban élők ellátásának és az országos szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltató képességének javítása érdekében a határon túli magyar és 
hazai folyóiratok könyvtárakba juttatását, figyelve a gyermeklapok számának 
növelésére. 

 A vidéki városokban és kistelepüléseken élők digitális írástudásának fejlesztését, a 
használóképzést.  

 
4.8 Valamennyi pályázói kör valós problémája lehet, hogy a szakmai munka minőségi 

fejlesztése ma már csupán pályázati forrásokból biztosítható, ezért nagy kudarcként éli 
meg minden egyes partner, ha pályázata elutasításra kerül. A könyvtári terület speciális 
problémái közé sorolható, hogy egyre nő azon intézmények száma, melyek nem 
önállóan gazdálkodó szervezeti keretben működnek, így még nehézkesebb a pályázati 
tevékenység is. Több területen (pl. a felsőoktatás) az integráció következtében bizonyos 
szakmai körök csak közvetetten tudnak pályázni, ezért erre a problémára már a kiírások 
során figyelemmel kell lenni. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az integráció 
következtében – főleg a kistelepüléseken – nő a többfunkciós intézmények száma, 
melyek speciálisabb pályázatásra tarthatnak igényt, vagy több szakmai kollégium közös 
pályázatokkal lesz képes kezelni problémájukat. 

 

Venyigéné Makrányi Margit s.k., 
a Könyvtári Szakmai  

Kollégium vezetője 
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

A pályázatok részletezése altémák szerint 
Időszak: 2011.01.01- 2011.12.31 
           

Könyvtári Szakmai Kollégium 
Elbírált 
pályázat 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Tárgyévi 
keretet 
terhelő 

támogatás Ft 

Következő 
évekre 

megítélt 
támogatás Ft 

Laptámogatás 9 23 476 690 23 476 690 23 476 690 19 527 100 3 949 590 
Eszközbeszerzés 94 122 931 366 99 190 760 97 204 236 97 204 236 0 
Nagyrendezvények 30 91 177 924 91 177 924 77 360 553 77 360 553 0 
Állománybővítés 18 96 890 000 96 890 000 96 290 000 21 290 000 75 000 000 
Állományvédelem 45 29 175 195 25 522 195 25 522 195 25 522 195 0 
Szakmai kiadvány 9 6 693 598 5 307 845 5 207 845 5 207 845 0 
Egyéb-egyedi 5 6 893 900 4 245 000 4 245 000 4 245 000 0 
Művészeti alkotások létrehozása, 
restaurálása 

59 41 478 087 37 956 562 37 956 562 37 956 562 0 

Propaganda és közönségkapcsolat 14 3 307 915 1 807 915 1 765 415 1 765 415 0 
Könyvtári innovációs projektek 15 6 445 144 4 857 644 4 857 644 4 857 644 0 
Dokumentum kötés 11 4 499 681 4 499 681 4 499 681 4 499 681 0 
Könyvtári Szakmai Kollégium összesen 309 432 969 500 394 932 216 378 385 821 299 436 231 78 949 590 
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Közművelődési Szakmai Kollégium 

Vezető: Dr. Koncz Gábor 
Titkár: Bitskey Viktória 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   406 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -25 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   9 200 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   390 200 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 1 036   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 635 333 731 119
8 címzett 12 16 920 000
9 egyedi 22 38 842 150
10 ÖSSZESEN: 669 389 493 269
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 669 389 493 269
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   706 731

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 76 328 725 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

22 103 480 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

98 432 205 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 767 846 698 269
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 
 
A Beszámoló készült az NKA Elnökének 7776/11. iktatószámú levele és a Bizottság 
75850/11. ikt.sz. kérdései alapján.  
 
Köszönöm az NKA Igazgatóság informatikai munkatársainak és a KSZK titkárának a csatolt, 
1-9. számú táblázatok összeállítását, amelyekre a szövegben, a megfelelő helyeken utalok. 
 
1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

A KSZK-hoz 2011-ben mindösszesen 1036 pályázat érkezett be. Ebből 647 kiírásos és 
22 egyedi, összesen 669 pályázatot, a beérkezett pályázatok 64,6%-át támogattuk. A 
nem támogatott pályázatok kisebb részénél az elutasítás oka jogi és a kiírásnak meg 
nem felelő más tényezők voltak, míg a többi esetben a bírálatok és viták utáni 
szavazásos eredmény a magyarázat. 

 
A kulturális intézmények és tevékenységek négy alapvető funkciója: felhalmozás/őrzés; 
termelés/alkotás; elosztás/közvetítés-terjesztés; fogyasztás/befogadás. A felsorolásban 
az első fogalmak jellemzően a gazdasági, a másodikak a kulturális szférában 
használatosak. A 2010. november 15-én kelt és a Bizottság által elismeréssel elfogadott 
stratégiánkban, az alapelvek, az elemzési háttér, a működés és értékelés vázolása után, a 
kollégiumunk munkájára értelmeztük a kultúra alkotása, terjesztése és megőrzése 
kategóriákat. A pályázati kiírásokat az ott leírtak alapján fogalmaztuk meg, minden 
esetben alapos viták után. 

 
Az 1. számú táblázat adatai szerint az alkotást is, ám döntően a terjesztést szolgáló 
rendezvényi felhívásunk alapján, 287 pályázatot támogattunk (42,9 %). Az amatőr 
művészeti tevékenységet, tehát az alkotást, terjesztést és befogadást orientáló kiírásunk 
keretében 144 pályázat nyert (21,5 %). Az ugyancsak komplex, a létrehozást, terjesztést 
és őrzést is szolgáló, kisközösségi közművelődési tevékenységeket támogató 
pályáztatásunknak 123 (18,4%) és az új közművelődési kezdeményezések kiírásunknak 
47 (7%) kedvezményezettje volt. A 9 cirkuszművészeti támogatásunk (1,3%) szintén az 
őrzés, alkotás, terjesztés szinergiáját célozta, ahogyan a 37 (5,5%) lap- és a 22 (3,3%) 
egyedi támogatás is.  

 
A KSZK pályáztatási hatókörébe tartozó közművelődési intézmények és szervezetek 
döntően tehát az elosztás/közvetítés-terjesztés funkciót gyakorolják. Ám: a 
közművelődésnek éppen az a lényege, hogy egyszerre mindig és mindenütt jelen van, 
érvényesül mind a négy funkció. Ezek egészültek ki korábban az agitációs és 
propagandafunkciókkal; ma az intézményt-pótló rendezvényszervező, információs, 
felnőttképző, ill. a helyi társadalomszervezési, munkahely-teremtési funkciókkal… stb. 

 
Tehát: a támogatott pályázatok esetében tartalmi súlypontok megállapíthatók ugyan, de 
statisztikai méréssel ezek nem, vagy igen nehezen lennének számszerűsíthetőek. Hiszen 
például a támogatott amatőr művészeti csoportok, a komplex nagyrendezvények vagy a 
gyakori falunapok is őriznek, alkotnak, közvetítenek és elősegítik a befogadást, az 
elviselést, a megértést, az együttműködést – tágabban a társadalmi tőke működését… 
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A 2. számú táblázat adatai is a komplexitást, természetesen döntően azonban a 
terjesztési dimenziót tükrözik.  

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba? 

A 2. sz. táblázat adatai szerint 1036 pályázatot kaptunk, ebből jogi és a kiírásoknak meg 
nem felelő más okok miatt 110 volt az érvénytelen. Elemzések, több esetben személyes 
konzultációk és viták után 257-et utasítottunk el. A 64,6%-os nyertes pályázói arány azt 
is jelenti, hogy még elviselhető volt a rostálási feszültség. 

 
Pályázati kiírásaink (és az elbírált egyedi pályázatok) a már említett, következetes érték-
tételezetten orientáló koncepció jegyében születtek. Esetenként tevékenységgeneráló 
jellegűek voltak, például a gyermekeket, fiatalokat érintő táboroztatás vagy az új 
közművelődési kezdeményezések pályáztatása esetében. Tehát kétségtelen, hogy volt 
sok táboroztatási pályázat, mert volt KSZK-kiírás… 

 
A rendezvények esetében ez a felhajtó hatás kisebb mértékben, a folyóiratok és 
kiadványok terén még kevésbé érvényesült. Ezeknél a pályáztatás orientáló, rásegítő, a 
nagy hagyományokkal bíró események, orgánumok terén pedig kifejezetten értékmentő 
jellegű volt.  

 
Tehát: a pályázatok 2011-ben is igazolták a kiírások időszerűségét, helyességét. 

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

A Bizottság irányelveit a kiírások megfogalmazásánál és a bírálatok során 
messzemenően figyelembe vettük. Saját, kiemelt szempontunk valamennyi pályáztatás 
és bírálat esetében az volt, hogy egyrészt segítsük a nagy hagyományokkal bíró, bevált 
események (a folyóiratok esetében: orgánumok) további létét és fejlesztését; másrészt a 
társadalmi hatókör bővülését és ugyanakkor határozottan támogassuk az új 
kezdeményezéseket.  
Saját, kiemelt, a stratégiából következő gyakorlati szempontjaink az új közművelődési 
kezdeményezések kiírásában és az egyedi pályázatok egy részének (31-ből 22) igen csak 
alaposan mérlegelt elfogadásában és az eredmények vitáiban jelentek meg. Mindezeket 
sikerként, fejlődésként és további orientációs háttérként értékeltük.  

 

1.4.  Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben? 

A korábbi évekhez hasonlóan, 2011-ben is súlyt helyeztünk azon pályázatok 
támogatására, amelyek kapcsolódtak a Nemzeti Emlékezet Éve programhoz, illetve más 
hazai és nemzetközi átfogó megemlékezésekhez, kulturális törekvésekhez. Például: 
Liszt Ferenc Emlékév, a Kémia Nemzetközi Éve, az Önkéntesség Európai Éve, 
Magyarország Európai Uniós Elnöksége, Pilinszky-Év. Ám kiemelten, célzottan ilyen 
pályázatokat nem írtunk ki. Ügyeltünk viszont arra, hogy a regionális, a kistérségi, a 
helyi jeles évfordulókat, kapcsolatokat előtérbe helyező pályázatokat támogassuk. 
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Kiemelt, fókuszált rásegítést jelentettek az egyedi támogatások, amelyek minden esetben 
országos kisugárzásúak voltak. 

 

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A közművelődési pályáztatás terén az alábbi problémák 2011-ben is gyakoriak voltak:  
 
 Az átnevezések, átszervezések, összevonások, megszűnések miatti pályázati 

bizonytalanságok. 
 A kért és kapott támogatás közötti különbségekre hivatkozva, sok volt a 

visszatervezési, programcsökkentési kérés.  
 Sokasodtak az előre nem látott körülmények, a jogszabályi változások, a 

betegségek (!), a ráfordítási jogcím-értelmezések, programváltozások, időpont 
elcsúszások miatti módosítási és az elszámolási határidővel kapcsolatos kérések.  

 Egyre több volt a máshonnan várt támogatások elmaradása, a be nem tartott 
ígéretek, illetve a saját rész kalkulálása; a már elindított, de forrás hiányában csak 
részben megvalósított programok miatti kavarodás. 

 Természetesen a zárolások is okoztak fejtörést. 
 

Mindezek sajnálatosak ugyan, de természetesek. A kollégium reagálása ismét a 
feszesebb pályázati kiírás, a különböző rendezvényeken a kollégiumi tagok által tartott 
ismertető tájékoztatások; továbbá a kérések beható elemzése alapján, a lehetséges 
mértékig megértő és segítő elbírálás volt.  

 
Érzékelve, hogy az ellentmondások sokasodtak, a feszültségek nőttek – sőt: az 
elkeseredés fokozódott – továbbra is ezeket tartjuk szükséges lépéseknek 

 
2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

A számos informális és formális vita után összefoglalt, 2010. november 15-én kelt 
stratégiánkat a Bizottság elismeréssel elfogadta, majd több fórumon ismertettük.   

 

2.2 Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

Az ilyen megállapodások konkrét érvényesítésére, esetünkben eddig nem került sor; 
vizsgáltuk a lehetőségeket, ám más koordinációs módszereket alkalmaztunk. Lásd még: 
2.3. pont. 

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 
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A kollégium tagjai egyénenként is figyelemmel kísérték a szakterület más intézményei 
által kiírt pályázatokat, esetenként konkrétan is rákérdeztek a támogatásokra. Tették ezt 
munkahelyükön, illetve azon szervezeteken keresztül, amelyeknek tagjai, valamint 
tisztségviselői voltak. 

 
Intézményesen és személyesen is tájékozódtunk a külhoniakkal kapcsolatos pályázati 
kiírásokról és pályázatokról, különös tekintettel arra is, hogy számos ilyen pályázat 
lebonyolítója kollégiumi tag által vezetett vagy vele közeli, szakmai kapcsolatban lévő 
intézmény volt. Több esetben figyelembe tudtuk venni a másutt realizált pályáztatást is. 
Esetünkben a kapcsolati lefedettség tehát meglehetősen széles volt. (Lásd még: 3.2. 
pont.) 

 

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék–határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

A 2011-es, 669 támogatott pályázatból a megvalósulás helye szerinti támogatási és 
ráfordítási arányokat a 3. számú táblázat mutatja be. A támogatott pályázatok és a 
ráfordítások statisztikai megoszlása területileg nem lényegesen tér el egymástól és 
mindkét oszlop azt mutatja, hogy a helységnél döntően szélesebb a (kistérségi, régiós, 
megyei, országos, külhoni) hatókör.  

 
A 4. számú táblázat a pályázók székhelye szerinti bontást mutatja be. A beérkezett és 
így a támogatott pályázatok és a megítélt támogatások arányában vannak eltérések. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lényegesen kiugró (10,3% pályázat, 11,6% ráfordítás) 
arányát az agilis és ugyanakkor felkészült, színvonalas pályázati magatartás magyarázza 
– és persze ezzel együtt a ráutaltság is. Budapest (17,9% pályázat, 27,2% ráfordítás) 
esetében a magyarázat: a közművelődési tevékenységek relatíve koncentrált bőséges 
mennyisége.  

 
Ezekhez viszonyítva alacsonyabb (4-5%) a pályázási és nyerési aktivitás Bács-Kiskun, 
Baranya, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyékben. Valamint: 
1,5-3% közötti a többi megyében. Magyarország kulturális földrajzának megértéséhez 
és a regionálisan differenciált teendők kidolgozásához a szórások mélyebb, tartalmi 
elemzésére igen csak szükség van. 

 
Azt, hogy a budapesti nyertesek közül mi és hogyan hasznosul a főváros területén kívül, 
a tájoltatási pályázatoknál lehetne kimutatni, vagy egyébként olyan vizsgálattal, amely 
arra irányul, hogy az adott intézmény, rendezvény látogatói közül kb. hány százalék az 
ingázó, bejáró. Gyakorlati tapasztalatok szerint jelentős ez az arány, tehát létezik a 
tovagyűrűző hatás.  

 
Az egyedi pályázatok közül, a budapesti székhellyel beadott valamennyi pályázat döntő 
mértékben Budapesten kívüli, tovagyűrűző hatású is volt. 

 
A külhoni 58 nyertes pályázat aránya 8,6%, a támogatási összegek 7%-a. Az ilyen 
pályázatokat (a pályázási bizonytalanságokat is figyelembe véve…) 2011-ben is külön 
felelősséggel vizsgáltuk. Az elmúlt évben is probléma volt a pályázati tudás és a 
pályázási technikai készség (a magyarországihoz viszonyítva) eltérő színvonala. Ezek a 
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tudások régiónként is különböztek. A kollégium tagjai képzéseken való előadói 
részvétellel, személyes és telefonos tájékoztatással próbáltak segíteni e téren is. 

 

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

Az elbírálásoknál súlyt helyeztünk arra, hogy a gyermekprogramok és a hátrányos 
helyzetűekkel kapcsolatos események lehetőleg támogatást kapjanak. Különösen így 
volt ez a táboroztatási pályázat esetében, valamint a gyermek- és ifjúsági korosztály 
részvételével megvalósult, amatőr művészeti, közművelődési programokat célzó 
kiírásunknál. 

  
A rendezvények és a kisközösségi művelődés támogatása keretében is súlyt helyeztünk 
a gyermekszínjátszásra, drámapedagógiára, anyanyelvi művelődésre.  

 
2010-ben kiemelt, egyedi támogatási elszánásunk volt a Benedek Elek Program 
megtervezésének segítése, amelynek anyaga 2011-ben elkészült és 2012-ben, megfelelő 
helyszíneken, vitasorozat keretében elemezzük. Azt is szorgalmazva, hogy a 
tapasztalatok alapján kormányzati programmá váljon.  

 
Százalékban megszabni nem tartjuk célszerűnek a gyermektámogatások részesedését, 
hiszen a szándékon kívül ez mindig az adott lehetőségekkel és kezdeményezésekkel 
összhangban történhet. 

 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

A kollégium kiírásaira beérkezett pályázatok közül, a megszavazott legalacsonyabb 
támogatás 60.000 Ft volt. A támogatást a Bárdos Lajos Vegyeskórusért Alapítvány 
kapta elektromos zongoravásárlásra és a koncertjeikhez szüksége fellépő ruhák 
pótlására. 

 
A legmagasabb összeget (6.447.904 Ft-ot) a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus kapta, a „SZÍN. Közösségi művelődés” című folyóirat 
2012. évi megjelentetésére.  

 
Az egyedi pályázatok esetében a legalacsonyabb 590.000 Ft, a legmagasabb 5.520.000 
Ft volt.  

 
A támogatás elnyerése mindig és döntően a pályázati kiírásnak való, színvonalas, őrző 
és újító tartalomtól, valamint a célzott és becsült társadalmi hatástól függött. Ám 
esetenként gyakoroltuk a ne mérjetek egyenlő mércével elvet is: tehát a végveszélyt, a 
rászorultságot adott esetben beható elemzéssel, vita során figyelembe vettük.  

 
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a támogatási összeg alsó határát központi előírással nem 
célszerű megszabni. Ugyanakkor mi magunk, a bírálat során, a tényleges pályázatok 
ismeretében, esetenként megállapítottunk ilyet – a még megvalósíthatóság lehetőségét 
mérlegelve.  
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A legalacsonyabb és a legmagasabb megszavazott támogatások között kétségtelenül 
nagy a szórás, ám ez természetes. Számvitelileg az is előfordulhat, hogy az alacsony 
támogatás társadalmi költsége összességében magasabb, mint a megszavazott összeg, 
ám közgazdaságilag mégis csak van értelme, hiszen lehetővé teszi a vállalt feladat 
megvalósítását. 

 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

A 1036 beadott pályázatból 31 volt az egyedi (3%). A 669 támogatott pályázatból 22 
volt az egyedi (3,3%). Mérlegeltük azt, hogy az NKA Bizottságának koncepciója és 
ajánlásai az egyedi és a meghívásos pályázatok csökkentését igényelték. Ám egyre 
inkább tudomásul kellett venni a végveszély – és a rendkívüli helyzeteket; a megszűnő 
és átalakuló intézmények, szervezetek esetében a szervezeti tudás és a felhalmozott 
értékek elvesztését, mindezek és az új megoldások kidolgozásának, bevezetésének 
lehetőségeit.  
 
Tehát számos új, innovatív, még nem standardizálható törekvés volt és van. Így hát nem 
javasoljuk az egyedi pályázatok adminisztratív korlátozását; hanem továbbra is 
döntsünk felelősen a mindig változó közművelődés ismeretében. Úgy véljük, hogy a 
fentiek miatt a meghívásos pályázatokra is egyre inkább szükség lesz.  

 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

2011-ben meghívásos pályázatunk nem volt, ám érvelünk ezek szükségessége mellett, 
mert a lényegesen új kezdeményezések, felmutatások, szintáttörések ezekkel érhetőek 
el. 

 

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

A felhasznált 389,5 millió forint eredményességének formai, ellenőrzési vizsgálata jó. A 
pénz társadalmi, gazdasági eredményességének egzakt mérésére nincs lehetőség. Az 
eredményességet mutatja és bizonyítja az, hogy egyáltalán megvalósultak a programok, 
megjelentek a kiadványok; egyre igényesebbek, meggyőzőek és indokoltak a 
beszámolók. A hivatalos ellenőrzések és a kollégium tagjainak személy szerinti 
részvételei és tájékozódásai ismét megnyugtató eredményekről számoltak be. 
Megismételjük, hogy anno a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma 
keretében sémát dolgoztunk ki a marketing, gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi 
eredményesség, hatás vizsgálatára. Ezt az állandó kollégium később is használta. Ennek 
tapasztalatai alapján törekedtünk a kiírásokba és a bírálatokba a megfelelő 
szempontokat beépíteni.  

 
Ismét javasoljuk, hogy célszerű lenne 2-3 év közművelődési pályázatait disszertáció 
keretében feldolgoztatni, vizsgálva a következők összefüggéseit: tendenciák – 
helyzetelemzés – kiírás – pályázat – bírálat – támogatás – beszámoló – szakmai 
értékelés – monitoring – ellenőrzés – személyes benyomások – sajtó… 
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A 389,5 millió forintból 669 pályázatot támogattunk. Az átlagos támogatás mögött 
természetesen nagy a szóródás. 

 
Keretmaradványunk 2011-ben 706,7 ezer forint volt. Ennek magyarázata a következő. 
A Kollégium keretéből 2011 elején jelentős összeget zároltak. Később, a kollégium 70 
millió Ft-os keretemelésben részesült, az 22204/2011/MIN, 2011.09.14-i miniszteri 
egyetértés és a 45/2011.(IX.01) sz. Bizottsági Határozat alapján. Ezt követően a 
kollégium úgy döntött, hogy a már megjelent pályázati kiírásokat követően, 2011-ben 
már nem ír ki új felhívást. Így lehetőség nyílt arra, hogy a folyóirat pályázatokat a 2011. 
évi keretből támogassuk, tehát ne használjuk fel a 2012. évi jogi lehetőséget.  

 
A folyóirat-támogatások átcsoportosítása miatt, a hozzánk beérkezett pályázatok száma 
jóval magasabb volt a korábban megszokottnál, tehát a keretet felemeltük. Más 
kereteket viszont nem emeltünk meg, ezért tehát maradvány keletkezett. Összességében 
nem hagytunk semmilyen terhet az utódainkra, sőt ily módon pénzügyi szabad kerettel 
indulhattak… 
 

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A korábbiakban a problémákról és teendőkről már volt szó. 
 

3. Működési kérdések 

3.1.  Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer? 

Az NKA lényege továbbra is az, hogy az államháztartásban elkülönített, alapjelleggel, 
saját forrással, tehát önjáró gazdasági alapon működik. A keletkezett forrást a non-
profit szektorra jellemzően, társadalmi kontrollal osztja el. Erre ma a pályázati rendszer 
a jogszabályban meghatározott és az EU-ban is támogatott forma; a mentés, rásegítés és 
orientálás érdekében.  

 
Elvileg persze más megoldás is lehetne: az adott, társadalmilag delegált kollégium, 
megfelelő elemzések alapján, direkt módon, egyedileg és meghívásosan támogathatna. 
Ma nem ez a jogszabályi helyzet. Tehát: a pályázati rendszer segíti az NKA céljainak 
megvalósítását; kétségtelen azonban, hogy érdemes lenne újra szorgalmazni a korábbi, 
miért jó és miért rossz a pályázati rendszer vitát; az esetleges új technikák keresése 
érdekében. 

 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A kollégium kapcsolata a Bizottsággal továbbra is határozottan jó volt, a felelőssel 
rendszeresen konzultáltunk. Más szakmai kollégiumokkal is jó volt a kapcsolat, 
folytattuk a szisztematikus egyeztetéseket. Az esetenkénti tájékozódások mellett 
informális beszélgetéseket szerveztünk. Mindezek sokat segítettek a KSZK 
stratégiájának alkalmazása, a pályázati kiírások és a döntések során.  
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Különösen fontos a 2010 novemberében megrendezett, A Méltóságkereső üzenetei – 
Beke Pál Konferencia tovagyűrűző, a 2011. évi munkánkhoz is segítséget adó hatása. 

 

3.3.   Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

Voltak ilyen kezdeményezések és megbeszélések, de más kollégiumokkal végül is nem 
írtunk ki és nem bíráltunk közösen pályázatot. 

 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok? 

A tapasztalatok jók; a hozzánk fordulókat tájékoztattuk és segítettük.  
 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

Köszönhetően a kollégiumi titkár és az igazgatósági dolgozók körültekintő munkájának, 
a pályázati naptárunkban meghatározottakat sikerült megvalósítani. A határidők és az 
ütemtervek tekintetében továbbra is a szakterület gyakorlati, valóságos folyamataihoz és 
a természetes periodicitásához (pl. rendezvények, táborok) alkalmazkodtunk, követve a 
stratégiánkban vázoltakat. 

 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belsőellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? 
Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi 
ellenőrzésekről? 

A Belső Ellenőrzési Osztállyal a kapcsolatunk határozottan jó volt. Az informális 
eseményeken és a kollégiumi üléseken egyaránt, rendszeresen tájékoztatást kértünk és 
kaptunk. A közös ellenőrzések határozottan tartalmas élményt jelentettek. Az 
ellenőrzések szakmai tapasztalatai jók; zavartalan és szakszerű volt az együttműködés. 
A tapasztalatokat minden esetben megbeszéltük, elemeztük. A jelentéseket megkaptuk 
és feldolgoztuk. A 2011-ben elvégzett ellenőrzések a kollégium részéről nem igényeltek 
intézkedéseket. 

 
Idézem Czeibert Lajos Osztályvezető Úr 2012. február 6-án kelt, megtisztelő 
összefoglalóját, melyet ezúton is köszönök. 

 
„Négy éve indítványozta az NKA Igazgatósága, hogy a jobb áttekintés, a nagyobb 
hatásfok érdekében indokolt a teljesítmény-ellenőrzések kiterebélyesítése, teljes körűvé 
tétele. Az NKA Bizottsága határozatban rögzítette, hogy évente minden szakmai 
kurátornak legalább egy helyszíni teljesítmény-vizsgálaton részt kell vennie. 

Az elmúlt 3 évben a Közművelődési Szakmai Kollégiuma a tervezett 30 teljesítmény-
ellenőrzésből 30-at végzett el, a 2011 évi programját is hiánytalanul teljesítette.  

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az elvégzett közös munkáért, 
amely során magunk is sok ismeret-élményt halmozhattunk fel. 
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A kollégium 2011. évi helyszíni ellenőrzési munkájának rövid összefoglalója:  

 

1. Adatsorral szemléltetve: 

 

Megnevezés Gyakoriság / 
Összeg 

Megjegyzés 

Teljesítmény-vizsgálatok száma 10 
ebből: budapesti:     1 
           vidéki:           6 
           határon túli:  3 

Éves program teljesítése (%) 100  
Vizsgált támogatási összeg (e. Ft) 18.000  
Vizsgálat minősítéseinek átlaga megfelelő (5)  

 

2. Az ellenőrzéseket megfelelően előkészítve végeztük, a szükséges segédletek 
rendelkezésre álltak, a vizsgált pályázók jól együttműködtek. Valamennyi vizsgálatnál 
a pályázati cél hiánytalan teljesítését állapítottuk meg. Az általánosan magas 
színvonalú megvalósítások közül kiemelést érdemel az adácsi József Attila Művelődési 
Ház és a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ pályázata. 

3. A korábbi évekénél tartalmasabb beszámolók készültek, több számszerűsíthető mutató 
használatával, a pályázati felhívások előírásainak megfelelően. Estenként a felküldött 
dokumentációk pr-részei szegényesek voltak; a helyszínen ugyanakkor elegendő 
mennyiségű szemléltető anyagot tekinthettünk át.  

Jogcímkezelési tekintetben általánosan a szerződésszerűséget állapítottuk meg.  
Gyakorlatilag valamennyi pályázat kevesebb támogatást kapott, mint amit eredeti 
költségvetésükben előirányoztak. Ahol kellett, az áttervezést rendben végrehajtották.  
A helyszíni tapasztalatok összességükben megerősítették, hogy a megítélt támogatások 
indokoltak voltak.” 

 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Lásd a korábban említetteket. 
 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1.  A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

2010-ben 992, míg 2011-ben 1036 pályázat érkezett be, 4%-os a növekedés. 604-et, 
majd 669-et támogattunk, 10,7 %-os a növekedés; 60,9 %, illetve 64,6 %-os volta 
támogatási arány. A hazai pályázók felkészültsége, a pályázatok és beszámolók 
színvonala javult. Ismét voltak feltűnően slendrián, elkapkodott pályázatok, illetve 
végveszély helyzetben lévők esetében kínos erőlködések. 
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Élesebb vita és nehéz döntési helyzet megint csak az olyan ritka esetekben fordult elő, 
amikor a kollégium tagjai ismerték a pályázó kitűnő munkáját, ám a pályázat több ok 
miatt gyenge volt. 

 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

A célkitűzések és a megvalósítások összhangban voltak. Az orientálás és a fegyelem 
terén is érzékelhető volt a javulás; ezt az ellenőrzések is alátámasztották. A pályázó 
intézmények nyilvánvalóan egyéb állami és önkormányzati forrásokból is gazdálkodtak. 
A pályázó civil szervezetek az esetleges NCA-támogatások, a saját bevételek, a 
szponzori források mellett természetesen az NKA-ra szorultak. 

 

4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete? 

Döntéseiknél alapvetően az 1.3., a 2.6. és a 4.7. pontokban vázoltak szerint jártunk el. 
Számos esetben természetesen figyelembe vettük a pályázó előéletét, pályázási 
fegyelmét, különösen akkor, ha pozitív tendenciákról, visszatérő rendezvényről vagy 
innovatív megoldásról volt szó.  

 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

A pályázati adatlap a jogszabályokból következően és a gyakorlati tapasztalatokat 
figyelembe véve alakult ki; az adatlapok kellő odafigyeléssel kitölthetők. Ismételten 
javasoljuk az on-line pályáztatást és az elemzéseknél, döntési vitáknál is a laptopok 
használatát. Nagyot lépnénk előre…; a pályáztatásnak az NKA és a társadalmi költségei 
is csökkennének. 

 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

Írásban is rögzített, saját stratégiánkban a Bizottság stratégiáját elfogadtuk, 
visszaigazoltuk, részleteztük; a tapasztalatok megerősítik a törekvéseket. 

 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 
6-án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án 
a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását 
tervezi a kollégium? 

Az új, összevont kollégiumnak javasoljuk a hivatkozott stratégiánk tanulmányozását, 
elemzését és a stratégiák összehangolását. 
 
Kérjük, hogy folytassák a rendezvények szervezésével, a táborokkal, a kiadványokkal, a 
gyermek-amatőr művészeti tevékenységekkel, a nemzetközi kapcsolatokkal és a 
cirkuszművészettel kapcsolatos pályáztatást.  
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2010-ben újításunk volt a közművelődési szervezetek tevékenységeinek on-line 
marketing promóciója pályázat; javasoljuk, hogy 2012-ben ennek hatását is elemezzék.  
Kérjük, hogy ne utasítsák el az egyedi törekvéseket. Támogassák a valamilyen 
szempontból kritikus helyzetbe került, nagy hagyományokkal bíró, jelentős társadalmi 
hatású rendezvényeket, illetve a kifejezetten és innovatív témaköröket, kutatásokat, 
elemzéseket, dokumentálást, kitekintést…  

 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Lásd a korábbiakban vázoltakat. 
 
 
Örülünk, hogy többen részt vehettünk az NKA kitalálásában, létrehozásában, rendszerének 
kialakításában és korszerűsítésében. 
 
A KSZK volt tagjai ezúton is felajánlják a konzultációs segítséget. 
 
Kívánunk a Bizottságnak és a Kollégiumoknak jókedvű, alapos, körültekintő és eredményes 
munkát.  
 
Köszönve az együttműködést és figyelmet. 
 
 

Dr. Koncz Gábor s.k., 
a Közművelődési Szakmai  

Kollégium vezetője 
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1. sz. táblázat 
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Összefoglaló adatok (db) 
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Közművelődési Szakmai Kollégium 
Beérkezett 

db 
Elbírált  

db 
Érvénytelen 

db 
Elutasított 

db 
Halasztott 

db 

Techn. 
halaszt. 

db 

Különleges 
felfügg. db

Támogatott 
db 

Laptámogatás 44 44 1 6 0 0 0 37 
Egyéb rendezvények 504 504 75 142 0 0 0 287 
Egyéb-egyedi 31 31 0 9 0 0 0 22 
Amatőr művészeti tevékenység 159 159 1 14 0 0 0 144 
Kisközösségi közművelődési tevékenység 232 232 28 81 0 0 0 123 
Cirkuszművészeti programok 11 11 1 1 0 0 0 9 
Új közművelődési kezdeményezések 55 55 4 4 0 0 0 47 
Közművelődési Szakmai Kollégium összesen 1 036 1 036 110 257 0 0 0 669 
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2. sz. táblázat 
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Pályázatok részletezése a törvényi célkitűzések szerint 
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Támogatási célok 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megoszlás 

Nemzeti és egyetemes 
értékek létrehozásának, 
megőrzésének .. 

44 44 37 82 874 381 185 373 652 77 145 521 45 168 601 11,60% 

Évfordulók, hazai 
fesztiválok, rendezvények, és 
az azokon való … 

504 504 287 804 510 670 1 113 730 208 454 571 011 166 101 850 42,65% 

Művészeti alkotások új 
irányzatai, új kulturális 
kezdeményezések 

55 55 47 20 998 235 24 369 304 17 912 035 16 506 400 4,24% 

Kultúrateremtő, közvetítő, 
valamint egyéni és közösségi 
tev. 

433 433 298 386 835 465 694 750 373 253 174 371 161 716 418 41,52% 

Közművelődési Szakmai 
Kollégium összesen 

1 036 1 036 669 1 295 218 751 2 018 223 537 802 802 938 389 493 269 100,00% 

 



 
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   156  /  317 
 

 
 

 
 

 

 

3. sz. táblázat 
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Pályázatok részletezése a pályázatok megvalósulása szerint 
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Megvalósulás helye 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megoszlás  

Nemzetközi 41 41 23 73 467 662 135 564 310 35 407 010 16 070 400 4,13% 

Ország 99 99 76 177 330 159 315 341 099 144 891 159 79 323 204 20,37% 

Budapest 75 75 54 83 557 460 192 076 496 59 082 060 29 914 270 7,68% 

Megye 103 103 79 137 708 814 165 656 572 113 706 820 73 894 245 18,97% 

Település 159 159 79 129 646 596 177 844 155 55 774 045 24 904 074 6,39% 
Nemzetközi, Magyarország 
bevonásával 

57 57 26 111 566 500 263 831 047 53 781 700 20 586 000 5,29% 

Régió 81 81 55 114 962 432 170 481 426 78 033 359 32 546 250 8,36% 

Város 270 270 191 294 479 850 403 904 082 175 018 852 79 650 166 20,45% 

Kistérség 151 151 86 172 499 278 193 524 350 87 107 933 32 604 660 8,37% 
Közművelődési Szakmai 
Kollégium összesen 

1 036 1 036 669 1 295 218 751 2 018 223 537 802 802 938 389 493 269 100,00% 
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4. sz. táblázat 
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Pályázatok részletezése a pályázatok székhelye szerint  
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Megye 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megoszlás  

Bács-Kiskun 38 38 28 43 450 923 46 507 233 33 343 300 16 188 400 4,16% 
Baranya 60 60 35 70 485 850 99 521 963 45 159 825 20 948 000 5,38% 
Békés 51 51 41 58 985 226 62 188 111 44 612 726 19 557 240 5,02% 
Borsod-Abaúj-Zemplén 96 96 69 132 367 750 171 794 880 94 428 150 45 092 150 11,58% 
Csongrád 40 40 22 29 207 194 35 346 924 15 590 314 7 461 114 1,92% 
Fejér 21 21 10 25 048 943 26 950 014 11 681 283 6 824 948 1,75% 
Győr-Moson-Sopron 26 26 12 30 316 660 49 550 435 9 261 160 6 185 000 1,59% 
Hajdú-Bihar 34 34 20 43 459 845 53 730 975 28 553 660 12 583 500 3,23% 
Heves 37 37 27 53 463 181 76 677 521 37 163 730 18 236 150 4,68% 
Jász-Nagykun-Szolnok 42 42 30 46 360 880 55 160 835 26 876 320 12 733 560 3,27% 
Komárom-Esztergom 30 30 11 29 125 185 33 698 140 12 546 095 5 710 000 1,47% 
Nógrád 25 25 13 29 453 350 41 165 950 12 049 850 7 086 000 1,82% 
Pest 77 77 47 74 694 121 134 716 325 39 924 877 18 214 520 4,68% 
Somogy 20 20 14 21 845 340 22 977 810 12 713 440 6 160 000 1,58% 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 43 43 26 54 898 000 64 385 451 24 149 200 11 376 967 2,92% 
Tolna 22 22 13 21 492 695 24 709 035 13 543 995 6 529 200 1,68% 
Vas 42 42 32 41 766 258 52 481 511 34 535 728 15 658 816 4,02% 
Veszprém 36 36 23 49 610 340 73 600 000 25 228 940 10 819 440 2,78% 
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Megye 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megoszlás  

Zala 31 31 18 32 305 280 33 658 160 21 971 530 8 889 850 2,28% 
Budapest 172 172 120 265 923 319 560 278 160 182 642 729 105 920 574 27,19% 
Külföldi 93 93 58 140 958 411 299 124 104 76 826 086 27 317 840 7,01% 
Közművelődési Szakmai 
Kollégium összesen 1 036 1 036 669 1 295 218 751 2 018 223 537 802 802 938 389 493 269 100,00% 
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Levéltári Szakmai Kollégium 

Vezető: Dr. Gecsényi Lajos 
Titkár: Pusztai Mária 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   167 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -3 170 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   1 530 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   165 360 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 313   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 237 148 660 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 15 16 700 000
10 ÖSSZESEN: 252 165 360 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 252 165 360 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 2 1 100 000

16/2 
Szakterület támogatása [85] ITHAKA-PROGRAM 
2011 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 

2 1 008 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

4 2 108 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 256 170 638 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 
 
1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek) 

A Levéltári Szakkollégium a 2010. októberi ülésén elfogadott és az NKA Bizottsága 
által jóváhagyott stratégiai célkitűzései alapján, az elmúlt évtizedben kialakított 
gyakorlatnak megfelelően – ami a szakmai igények korábbi átfogó elemzésére épült – 
kiemelt figyelmet fordított a megőrzés, alkotás és terjesztés hármas egységének 
megőrzésére. Különösen aktuálissá tette ezt az a tény, hogy a levéltári anyag 
megőrzésére a szakminisztérium által korábban biztosított állományvédelmi támogatás 
pótlásával immár véglegesen számolni kellett.  Az egyes témák között a rendelkezésre 
álló 165.360 e forintot a következő arányban osztottuk szét: megőrzés: 
állománygyarapítás 42,93%, alkotótevékenység (forráskiadványok, folyóirat-kiadás, 
tanulmánykötetek és segédletek) 39,31%, kultúraterjesztés (segédletek, rendezvények: 
levéltári napok, konferenciák) 9,76%, egyéb tevékenység (infrastrukturális támogatás) 
8%. 

 Éves keretünk terhére támogattuk: 

- a közlevéltárakban és nyilvános magánlevéltárakban őrzött levéltári anyag 
állományvédelmi feltételeinek javítását, a sérült levéltári anyag restaurálását, 

- a levéltári anyag kutatásának elősegítését tematikus adatbázisok készítésével és 
on-line hozzáférhetővé tételével, 

- a levéltári anyag hagyományos segédleteinek kiadását, 

- a fontos történeti témákhoz kapcsolódó országos és helyi jelentőségű levéltári 
források nyomtatott vagy digitális formában történő tudományos színvonalú 
kiadásának előkészítését és kiadását, 

- a levéltárakban végzett történettudományi kutatások alapján készült gyűjteményes 
tanulmánykötetek kiadását, 

- levéltári szakmai konferenciák szervezését, nemzetközi tanácskozásokon való 
részvételt, 

- a szomszédos országokban lévő magyar levéltári anyag feldolgozását és 
közzétételét, 

- a kereskedelmi forgalomban megjelenő, nagy történeti értékű, magániratok 
megvásárlását, ily módon a gyűjtemények gyarapítását, 

- a levéltári feldolgozásához szükséges infrastrukturális (szakkönyvtári) 
fejlesztéseket. 

1.2.  A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt 
a hiba? 

A beérkezett pályázatok alapjában visszaigazolták a kiírt altémák helyességét. A 
szakkollégium egyedül a levéltári segédletek kiadására kiírt altéma esetében állapította 
meg, hogy a beérkezett pályázatok száma és színvonala elmarad az intézményektől 
elvárható színvonaltól.  Mint utólag megállapítottuk, bármennyire indokolt volna az ez 
irányú feladat ellátása a levéltárakban, jelenleg ez nem kap kellő figyelmet. Az altéma 
meghatározása előtt alaposabb tájékozódást kellett volna végeznünk. 
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1.3. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

A kollégium 2011-ben címzett támogatási kerettel nem rendelkezett, szabadon 
felhasználható keretünkre a Bizottság kiemelt témát nem írt elő. A levéltári anyag őrzési 
körülményei megfelelő szinten történő fenntartásának finanszírozatlansága 
megkerülhetetlenné tette, hogy a továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az 
állományvédelem támogatását. Ennek jogosságát és hatékonyságát a beérkezett 
pályázatok jelentős száma visszaigazolta. 

1.4.  Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben? 

A beszámoló évében az Európai Unió elnöki feladatainak ellátásával összefüggésben a 
Magyar Országos Levéltárra hárult az unió tagországai levéltári vezetői soros 
tanácskozásának és az ún. DLM (informatikai) fórumnak a megrendezése. A szakmailag 
és protokollárisan jelentős rendezvényeket egyedi pályázat keretében támogattuk, 
miután az intézmény az EU-rendezvényekre elkülönített forrásokból nem kapott pénzt. 

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári anyag jogszabályokban 
meghatározott folyamatos gyarapítása, szakszerű megőrzése és a benne rejlő 
információk hozzá férhetővé tétele a levéltári intézmények tevékenységének elsődleges 
feladata. Ez olyan tevékenységeket is indokolttá tett, melyek pénzügyi fedezetét már 
régóta csak a NKA támogatásával lehet elképzelni. Ilyenek többek között az 
állományvédelmi munkálatok és a forráskiadás.  
Aligha kétséges, hogy a levéltári anyag nem megfelelő módon történő őrzése rövidebb-
hosszabb távon magának a dokumentumoknak a fennmaradását veszélyezteti. Az 
állományvédelem azonban nem korlátozódhat csupán az iratőrzés technikai feltételeire, 
a restaurálásra, hanem ki kell terjednie a mikrofilmezés és a digitalizálás támogatására 
is. Ez utóbbi egyben lehetővé teszi a levéltári anyag on-line közzétételét, azaz jelentősen 
javítja a hozzáférhetőséget.  

2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

A kollégium a beszámoló évében szigorúan a 2010-ben elfogadott stratégiájának 
figyelembevételével végezte a munkáját. Ennek egyik fontos feltétele volt, hogy az 
elmúlt években meghatározott és a pályázati kiírások mellékleteiben publikált  szakmai 
követelményeket és bírálati szempontokat változatlanul irányadónak tekintette a 
pályázatok elbírálásánál. Ezzel kívánta elősegíteni valamennyi altémában a pályázatok 
alaposabb kidolgozását. Különösen ügyeltünk az állományvédelmi pályázatok 
beszerzéseinél érvényesítendő minőségi és pénzügyi szempontokra, a kiadványok 
előkészítésénél és kiadásánál a példányszám, a megbízási díjak és nyomdaköltségek 
arányosságára, a rendezvényeknél az indokolatlan, nem szakmai jellegű kiadások 
csökkentésére. 
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Arra törekedtünk, hogy a támogatott pályázatok az indokolt költségeket lehetőség 
szerint hiánytalanul megkapják, miután a pályázók saját forrással az esetek döntő 
többségében nem rendelkeznek. 

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM. KIM, 
VM, MASZRE) kötött együttműködési megállapodása?  

A kérdés a kollégium esetében nem releváns. 

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás, stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi 
és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor, a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

 A kollégium kompetencia területén 2011-ben más központi pályázatok (NEFMI fejezeti 
kezelés) kiírására nem került sor. A NKA miniszteri keretéből történő támogatások nem 
jellemzőek a területre. (Egy esetben kapott ebből támogatást az egyik levéltári 
szervezet.)  A helyi (önkormányzati) pályázatokat nem ismertük, miként a külföldi 
pályázók esetleges más támogatottságát sem.  Ezek nyomon követésére kapacitással 
nem rendelkeztünk. 

2.4. A 2011-es döntésekben mi az arány a budapesti, vidéki és határon túli pályázatok 
között? 

 A kollégium pályázói körében a szakterület jellegénél fogva meghatározó a vidéki 
pályázók aránya. Ezt már önmagában jól jelzi, hogy a pályázatok 62,1 százalékát az 
önkormányzati fenntartású levéltárak adták be, de volt több vidéki pályázó a nyilvános 
magánlevéltárak közül is.  A támogatott budapesti nyertes pályázatok közül a Magyar 
Országos Levéltár és egyes egyházi nyilvános magánlevéltárak pályázatai, döntő 
többségükben, az intézmények jellegénél fogva, az ország egész területén hasznosulnak.  

 Határokon túli pályázatokat – figyelemmel arra, hogy a határokon túli levéltári 
intézmények ottani állami fenntartásban működnek – csak a magyar történelemmel 
összefüggő dokumentumkötetek előkészítésére és kiadására, civil szervezetek és 
magánszemélyek számára hirdettünk. Az ilyen típusú pályázatok alacsony száma 
alapvetően az ottani humán-erőforrás csekély voltával függ össze. Ennek a jele az is, 
hogy valamennyi pályázó erdélyi szék- és lakhelyű. A tárgyévben 11 pályázat 
benyújtására került sor, ebből ötöt minőségi okok miatt elutasítottunk.  A határon túli 
egyházi gyűjteményeket viszont oly módon is támogatjuk, hogy hazai pályázók 
szervezésében elősegítjük az általuk őrzött levéltári anyag rendezését és segédlettel 
történő ellátását. 

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

 A kérdés a kollégium esetében nem releváns. 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? Van-e kimutatható összefüggés az 
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elnyert támogatás és a pályázó rászorultságának mértéke között? Célszerűnek tartana-e 
a támogatás összegének alsó határt szabni a saját területén? 

A pályázatokban igényelt támogatási összegek szórtsága az intézmények és a projektek 
jelentősen eltérő nagyságrendjéből adódik. A megítélt támogatási összeg nem a pályázó 
rászorultságával áll összefüggésben, hanem a benyújtott pályázat értékével. A 
támogatási összeg alsó határának mechanikus megállapítását nem tartjuk célszerűnek. 

Altéma 2209 magániratok vásárlása 8.150e>100e 

Ennél az altémánál a szakkönyvtárak gyarapítására pályázható összeget 
intézményenként 350.000 forintban maximáltuk.  

Altéma 2231 forráskiadványok  2.500e >115e 

Altéma 2233 segédletek 899e>174e 

Altéma 2212 tanulmánykötetek 1.200e>170e  

Altéma 2207 rendezvények 4770e>80e 

Altéma 2211 restaurálás, konzerválás 922e>190e 

Altéma 2205 eszközbeszerzés 2.190e>30,8e 

Altéma 2236 tematikus adatbázis építés 2.500e>195e 

Altéma 2201 folyóirat kiadás 2.200e>805e 

Altéma 2213 egyedi 1.500e>300e 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

A kollégium 15 esetben támogatott egyedi pályázatot. Ez 6%. Olyan projektekről volt 
szó, amelyek jellegüknél fogva, vagy időbeni megvalósulásuk sürgőssége 
következtében nem voltak beilleszthetők a kiírások közé. Az egyedi pályázatokat 
kivételes esetként kezeljük, csökkentésükre intézkedést nem tartunk szükségesnek. 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

Meghívásos pályázatot a kollégium a szakmai (hagyományos és on-line) folyóiratok 
támogatására írt ki. A beérkezett 4 pályázatot, 0,15%  (Magyar Országos Levéltár – 1, , 
Magyar Levéltárosok Egyesülete – 1, Magyar Történelmi Társulat 1, Szentpétery Imre 
Alapítvány – 1) a kollégium támogatta.  A beszámoló évében az elmúlt évtől eltérően 
nem kapott meghívást a Betekintő c. on-line folyóirat, miután úgy ítéltük meg, hogy 
kiadója az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kellő költségvetési 
fedezettel rendelkezik a folyóirat kiadásához.  

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét 

A beszámolási évben a kollégium két alkalommal 10 altémában írt ki pályázatot és 
meghívásos pályázatot hirdettünk a szakmai folyóiratok számára. Pályázati felhívásaink 
mindegyike eredményesnek bizonyult. A 313 beérkezett pályázatból 252 pályázatot 
részesítettünk támogatásban.  

Maradvány nem képződött. A folyóirat-támogatásra megítélt összegeket is a folyó évi 
keret terhére biztosítottuk. 
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2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A kollégium mielőbb szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy a kiemelt fontosságú 
történelmi dokumentumok tömeges digitalizálásának folytatására a szakminisztérium 
indít e külön programot. Ennek elmaradása esetén megkerülhetetlen a levéltári anyag 
sajátosságainak megfelelő digitalizálási pályázat kiírása, ami indokolttá tenné a 
rendelkezésre álló támogatási keret megemelését. 

3. Működési kérdések 

3.1.  Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

A pályáztatási rendszer folyamatosan és zökkenőmentesen működött, a döntési és 
végrehajtási folyamatban problémák nem merültek fel. A pályázati naptár jól 
funkcionált. 

A szerződéskötések időbeni ütemezésével kapcsolatosan a kollégiumhoz nem érkeztek 
észrevételek. 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A Bizottság, illetve az Igazgatóság, valamint a kollégium között 2011-ben az 
együttműködés zavartalan volt. Ramháb Mária asszony a Bizottság illetékes tagja 
rendszeresen részt vett a kollégium ülésein, hozzászólásaival érdemben orientálta a 
pályázati kiírásokat és bírálatokat. A kollégium titkára Pusztai Mária asszony sokéves 
tapasztalataival igen jelentős segítséget nyújtott a kollégium tevékenységéhez, munkáját 
utolsó ülésünkön külön is megköszöntük. 

A Levéltári Kollégiumnak más kollégiummal rendszeres kapcsolata nem volt. 

3.3.   Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

Más szakkollégiummal közös pályázatot a Levéltári Kollégium nem bírált el. 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

A kollégium számára a folyóirat-támogatási rendszer alkalmazása problémát nem 
okozott.  

3.5. Sikerült-e megvalósítani a pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

A kollégium megvalósította a pályázati naptárban meghatározott határidőket. A 
pályázók a megvalósítási határidőket néhány egyedi esettől eltekintve tartani tudták. 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? 

Milyen információik vannak a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi 
ellenőrzésekről? 
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Az ellenőrzési terv összeállításakor az Igazgatóság munkatársai elfogadták a kollégium 
javaslatait, amelyek valamennyi altémára kiterjedtek. A kollégium a 2011. évi 
ellenőrzési tervét teljesítette, 8 teljesítményvizsgálatra került sor. Az ellenőrzött 
intézmények főváros–vidék aránya 1:7 volt. Valamennyi vizsgálat a pályázati cél 
hiánytalan teljesítését állapította meg. Ezen felül egy esetben utóellenőrzés történt a 
2010-ben feltárt hiányosság vizsgálatára. Ennek lezárásakor a BEO, az illetékes 
kurátorral egyetértésben, a támogatási összeg visszafizettetésére tett javaslatot. 

A teljesítmény-ellenőrzésekben valamennyi kollégiumi tag részt vett. Az ellenőrzések 
megkezdése előtt a BEO munkatársai tájékoztatták a kollégiumi tagokat az ellenőrzési 
szempontokról. A munkavégzés során az együttműködés kifejezetten jó volt. A 
jelentéseket a kollégium vezetője minden esetben megkapta, arról a kurátorokat 
tájékoztatta. 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A témakörben a szakterületre jellemző speciális probléma nem merült fel. 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1.  A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

A pályázók köre nem változott. A pályázatok számában két év óta először emelkedés 
tapasztalható, minden bizonnyal a kiterjesztett pályázati lehetőségeknek köszönhetően. 
(2009: 283, 2010: 256, 2011: 313)  A nyilvános magánlevéltárak 44 (17%) eredményes 
pályázatot nyújtottak be, ami ugyancsak javulást mutat az előző évhez képest. 

A pályázók felkészültsége a kollégium vezetője és mindenekelőtt a kollégium titkára 
által tartott tájékoztatóknak köszönhetően szerény javulást mutatott. Előfordultak 
továbbra is felületesen kidolgozott pályázatok, alapvető figyelmetlenségek. A kollégium 
változatlanul magas minőségi követelményeket érvényesített döntéseiben így a nem 
támogatott pályázatok száma viszonylag magas volt: 60 (19%), míg érvénytelennek egy 
pályázatot nyilvánítottunk.  

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

 A szakmai beszámolók általában megfelelő színvonalúak, ritkán van szükség kiegészítő 
jelentés bekérésére. A forráskiadványok, gyűjteményes kötetek minőségét a független 
lektori vélemények és az alapos kollégiumi mérlegelés is garantálják. A mércét e 
tekintetben jól mutatja, hogy az ebben a témában támogatott pályázati igények 70%-át 
ismerte el a kollégium megalapozottnak. A kiadványok esetében változatlanul 
megoldatlan a támogatott kiadványok terjesztése, ezzel összefüggésben nehezen ítélhető 
meg hatásuk, bekerülésük a történettudományi ismeretekbe. Az iratvásárlások, szakmai 
konferenciák, szakmai folyóiratok, állományvédelmi beszerzések esetében a 
beszámolók dokumentáltsága jó képet ad a hasznosulásról. 
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 A kollégium tapasztalata szerint a pályázók az esetek döntő többségében más forrással 
nem rendelkeztek a projekt megvalósításához. 

4.3. Helyesnek tartja-e, hogy egy pályázatot, akkor is, ha vegyes témájú (pl. folyóiratok 
esetében), csak egy kollégiumhoz nyújthat be a pályázó? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy 
a pályázó altémánként külön-külön más-más szakkollégiumoknál pályázzon? 

Az elmúlt évben érvényes szabályokat helyesnek tartottuk. 

 4.4. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete? 

A pályázatok elbírálásánál a pályázó szakmai „előélete” csak kivételes esetben képezi 
mérlegelés tárgyát, ilyenre példa nem volt.  

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

A pályázati adatlapok kitöltésével kapcsolatos problémákról jelzést nem kaptunk. Ez 
abból is következik, hogy a pályázók nagy része minden évben jelen van a 
pályázatokon. Jelentősen segíti az esetleges nehézségek áthidalását a kollégium 
titkárának kitűnő hozzáállása. 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

A Bizottság stratégiájával kapcsolatosan észrevételek nem merültek fel. 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember 
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a 
kollégium? 

A kollégium megszűnt, a kérdés nem releváns. 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A szakterület speciális problémája az állományvédelem és a digitalizálás. Ezek 
megoldása csak átfogó országos program keretében oldható meg.  
Kívánatos ugyanakkor, hogy a külföldön lévő történeti értékű iratanyag felmérésére és 
hazahozatalára létrehozott Ithaka-program a jövőben is folytatódjon. Ebben a 
témakörben megfontolandó külön meghívásos pályázatot kiírni a határon túli 
kiemelkedő jelentőségű magyar történeti forrásanyag (pl. Kassa és Pozsony városok 
középkori oklevélgyűjteménye) digitalizálására. 
 
 

Dr. Gecsényi Lajos s.k., 
a Levéltári Szakmai 
Kollégium vezetője 
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Mozgókép Szakmai Kollégium 

Vezető: Kende János 
Titkár: Bitskey Viktória 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   360 500 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -25 950 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   3 500 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   338 050 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 822   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 323 311 300 000
8 címzett 1 1 450 000
9 egyedi 18 25 300 000
10 ÖSSZESEN: 342 338 050 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz. 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 342 338 050 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 43 267 000 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

4 14 800 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

47 281 800 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 389 645 800 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 
 

A 2011. év mind a filmgyártás, mind a filmterjesztés számára kritikus esztendő volt. Ebben az 
évben a filmszakmai szereplők már csak egyedül az NKA-tól számíthattak támogatásra. 
Éppen ezért a kollégium, miközben az éves terveit szem előtt tartotta, a kereteit jóval 
meghaladó igényekkel találkozva, önként vállalt szakmai felelősséggel, a különböző 
filmszakmai területek életben tartásának is igyekezett megfelelni. 
 
Sajnálatos, hogy ez a beszámolóra nem a kollégium megszűnése előtt került sor. A kollégium 
a szakma utolsó és kezdő segítsége volt. Ez a beszámoló így csak kis részben, csak a 
forgalmazás szempontjából érdekes. A Mozgókép Kollégium foglalkozott dokumentumfilmek 
indításával vagy befejezésével, rendelt szinopszisokat, elindított elsőfilmes játékfilm 
rendezőket, megrendelt kis játékfilmeket, támogatott gyerek- és felnőtt, fővárosi és vidéki 
filmklubokat. Támogatta a szaksajtót, művészeti iskolák diploma munkáját stb.  
 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1 A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap- törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

A Mozgókép Kollégium keretének 2011-ben is – követve az előző évek gyakorlatát –, 
50%-t a gyártási, 50%-át a terjesztési terület osztotta fel. (A támogatások megoszlása 
kb. 50% terjesztés, 35% alkotás 10% megőrzés 5% egyéb, diplomamunkák stb.) 

 
A gyártás meghirdetett animációs és játékfilmgyártási és forgatókönyv-, valamint 
dokumentumfilm befejezési és forgatókönyv-, ezen kívül ismeretterjesztő, kísérleti- és 
kisjátékfilmes forgatókönyv-pályázatot. A terjesztésen belül támogatta a magyar és 
külföldi art filmforgalmazást, a filmklubokat, igyekezett az art mozik közönség 
kapcsolatainak korszerűbb formáit ösztönözni és hozzájárult az e-cinema rendszer 
működtetéséhez.  

 
Ezeken túl támogatott rendezvényeket, fesztiválokat, filmheteket. 35 millió Ft-tal 
egészítette ki a NEFMI által meghirdetett, az art mozik digitalizálására kiírt 100 m Ft-os 
pályázatot, biztosítva ezzel a projektorhoz szükséges szerver beszerzését a NEFMI-nél 
nyertes pályázóknak. 

 
A gyártási és terjesztési terület közösen támogatta a két egyetem (SZFE, MOME) 
diplomamunkáinak elkészítését valamint a filmszakmai folyóiratok nyomdai és online 
megjelenését. Ugyancsak közös forrásból valósult meg, mint a korábbi években is, a 
Magyar Nemzeti Filmarchívumnak a magyar filmek digitalizálására biztosított 
támogatása. 

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba? 

Igen, mint már említettük, 2011-ben egyedüli filmszakmai forrás a Mozgókép 
Kollégium támogatása volt. 
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1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

 
Figyelembe vettük a főváros és vidék arányát, igyekeztünk gyerektémákat támogatni 
gyártásban is (animáció) és terjesztésben is (gyermekszakkörök támogatása). Saját 
programunk a film- és tv-szakma válsághelyzete miatt, azokat a lyukakat betömni, ahol 
hiány jelentkezett. Pl.: dokumentumfilmek befejezése, kis játékfilmek elindítása. 

1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben?  

A kollégium a lassú átfutás miatt csak a következő évre tudna évfordulós eseményekkel 
foglalkozni. 

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Minden területet érintett a lásd 1.3.  
 

2. Stratégiai kérdések 

2.1 Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

A terv a változások negatív hatásainak kivédése. A rendezvényeknél és a 
filmforgalmazási támogatásnál azt is mérlegeltük, hogy legalább akkora támogatást 
adjunk, amely lehetővé teszi a rendezvény megvalósítását és a film bemutatását. A 
valamilyen szempontból bizonytalan kimenetelű, de értékesnek látszó pályázatoknál a 
pályázati támogatást bizonyos konkrét költségek felhasználására megkötöttük. A 
propaganda- és reklámköltségeknél a nyomtatott hordozókkal szemben előnyben 
részesítettük az internetes eszközöket. 

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE, stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

Nem. 

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

Figyelemmel kísértük a NEFMI döntéseit, néha felkértek, hogy mi fogadjunk be 
pályázatot, Minden pályázat sorsát ellenőriztük. A szinopszisoknál és 
forgatókönyveknél ragaszkodtunk, hogy első pályázók legyenek. Az art mozik 
digitalizálására kiírt NEFMI pályázathoz csatlakoztunk. 
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2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest–vidék–határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

Törekedtünk valamiféle arányt tartani sőt, a gyerek–felnőtt arányra is figyelemmel 
voltunk. 
Noha a mesterségesen előírt arányok nem segítenek, bizonyos prioritásokat figyelembe 
vettünk, pl.: vidéki art mozi hálózat pozitív diszkriminációja. A határon túli 
rendezvények és filmszaklapok támogatását a kollégium szintén elsőrendű feladatának 
tartotta. 

 
A pályázatok pályázók illetékessége szerinti részletezését az 1. sz. táblázat mutatja. 

2.5 Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

Nem lehet meghatározni az arányokat, mert más a filmforgalmazásnál, a 
dokumentumfilmnél, az animációs filmeknél, folyóiratoknál stb., de szempontjaink 
között kiemelten szerepeltek a gyártásban is és a tehetséggondozás-, 
gyermekfoglalkozások támogatása során. 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

A legalacsonyabb támogatást: 80 ezer Ft-ot egy pécsi filmklub programjaira, míg a 
legmagasabb támogatási összeget  12 millió Ft-ot a Színház és Filmművészeti Egyetem 
végzős hallgatói vizsgafilmjeinek elkészítésére ítélt meg a kollégium. 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

Összesen 32 db egyedi pályázat érkezett, ebből 18 db-ot támogatott a kollégium 
25 300 000 Ft értékben, ami az összes megítélt támogatás 7,5%-a.  Megfelelő arány. 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

Meghívásos pályázatok száma: 3 db volt, a megítélt támogatás összege: 23 450 000 Ft, 
ami az összes megítélt támogatás 6,9%-a volt.  

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

A keretet eredményesen használtuk fel, keretmaradványunk nem keletkezett. 
 

A pályázatok törvényi célok szerinti részletezését a 2. sz. táblázat mutatja 

2.10. Találkozott-e a Kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 
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Nem. 
 

3. Működési kérdések 

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

Segíti (egyébként nagy lehetőség lenne a korrupcióra). 

3.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

Tavalyi évben jó volt mind az Elnökkel, mind a Bizottsággal. Közvetlen és direkt. 

3.3. Bírált-e a Kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

Nem. 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

Tavalyi jó volt, mert a filmes szakfolyóiratoknak a szakkollégium döntötte el a 
támogatást. 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

A pályázati naptárt betartottuk, segítene, ha a kollégium kiírása és a pályázat 
megjelenése közötti idő rövidülhetne. 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről? 

A BEO-val való közös munkánk, előre látható, tervszerű volt. Az eredményeket mindig 
ismertették velünk, a Mozgókép Kollégium tagjai részt vettek a kijelölt pályázók 
teljesítmény ellenőrzésében, és rendszeresen tartottak szakmai ellenőrzést. 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Nem. A terjesztés területén továbbra is problémát jelent a naprakész statisztika hiánya. 
A kollégium egy-egy döntésénél sokat segítene, ha hiteles adatokkal lehetne 
alátámasztani a pályázatok elbírálását (forgalmazási, art-mozis pályázatok). Az adatok 
gyűjtése, nyilvántartása a Filmtörvény szerint a Nemzeti Filmiroda kötelezettsége lenne. 
 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 
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Körülbelül minden évben egyforma az érdeklődés, a terjesztésben tapasztalt tavalyi 
magasabb számú pályázatot a fentebb ismertetett helyzet magyarázza. 

 4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása?   Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések?  
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?  

Eddig összhangban volt, a pályázatok nagy része színvonalasan megvalósult. 
Természetesen a filmeknél ez néha néhány évre elhúzódik. Eddig több állami lehetőség 
is volt. A fesztiválok, rendezvények, filmhetek elszámolása során évek óta visszatérő 
probléma az elszámolható költségfajták szűkössége. Nem lehet elszámolni pl. a filmek 
feliratozását, a tolmácsolási költséget, a filmkópiák kölcsöndíját, szállítását, kiadványok 
szerkesztési, fordítási költségeit, amelyek egy nemzetközi rendezvény nélkülözhetetlen 
kiadásai. Filmklubnál a mozi csak bérleti díjról adhat számlát, miközben filmvetítés 
zajlott, ez hátrányos a mozi eredményeire (nézőszámnak, előadásszámnak nem tudja 
lejelenteni).  

4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete? 

Sok esetben szempont volt: Forgalmazásnál a mozik eddigi működése, néha a rendező 
tapasztalata, de sok ismeretlen elsőfilmest is támogatunk, megfelelő pályázat estén. 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően?  

Ezzel főként a feldolgozásban dolgozóknak vannak nehézségeik, de tapasztalataink 
szerint a pályázók egyre rutinosabbak. 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

Az eddigi stratégiával egyetértettem, a mostaniról nincs információm. 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember 
6-án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án 
a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását 
tervezi a kollégium? 

Nincs Kollégium. A Vizuális Kollégiumról nincs információm. 

 4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Nem tudok korábbról speciális problémáról, mostantól az „egyablakos támogatási 
szisztéma” megkérdőjelezheti az art mozi támogatást is. 

 
 

Kende János s.k., 
a Mozgókép Szakmai 

Kollégium vezetője 
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1. sz. táblázat 
MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Pályázatok részletezése a pályázók illetékessége szerint 
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Illetőség 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft

Megítélt Ft/ 
Igényelt Ft 

Román 5 5 3 8 735 000 33 212 000 6 081 000 4 000 000 45,79% 
Szlovák 1 1 0 300 000 700 000 0 0 0,00% 
Szerb 3 3 3 4 550 000 46 885 833 4 550 000 2 100 000 46,15% 
Határon túli  9 9 6 13 585 000 80 797 833 10 631 000 6 100 000 44,90% 
Magyar 813 813 336 1 485 688 213 3 325 808 139 672 656 569 331 950 000 22,34% 
Magyar 813 813 336 1 485 688 213 3 325 808 139 672 656 569 331 950 000 22,34% 

Mozgókép Szakmai 
Kollégium összesen 

822 822 342 1 499 273 213 3 406 605 972 683 287 569 338 050 000 22,55% 
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2. sz. táblázat 
MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 

Pályázatok részletezése a törvényi célkitűzések szerint 
Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31 

         

Támogatási célok 
Beérkezett 

db 
Elbírált 

db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges 
összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 
támogatás 

Ft 
Megoszlás  

Nemzeti és egyetemes értékek 
létrehozásának, megőrzésének 
.. 

377 377 180 1 016 698 777 2 016 548 099 461 682 243 224 338 000 66,36% 

Évfordulók, hazai fesztiválok, 
rendezvények, és az azokon 
való .. 

64 64 35 35 230 598 61 219 594 19 293 598 8 165 000 2,42% 

Nemzetközi fesztiválok, 
rendezvények, és azokon való 
részvét… 

91 91 43 245 964 150 971 460 598 124 331 900 43 100 000 12,75% 

Művészeti alkotások új 
irányzatai, új kulturális 
kezdeményezések 

264 264 63 151 735 800 239 138 130 32 662 000 23 722 000 7,02% 

Kultúrateremtő, közvetítő, 
valamint egyéni és közösségi 
tevékeny. 

26 26 21 49 643 888 118 239 551 45 317 828 38 725 000 11,46% 

Mozgókép Szakmai 
Kollégium összesen 822 822 342 1 499 273 213 3 406 605 972 683 287 569 338 050 000 100,00% 
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Múzeumi Szakmai Kollégium 

Vezető: Dr. Bereczki Ibolya 
Titkár: Hajas Gizella 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   435 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/2 Tárgyévet megelőző 2. év   -15 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   52 520 000

5 
Módosításokkal kialakult éves felhasználható 
keret 

  472 520 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 574   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 419 359 855 000
8 címzett 13 85 300 000
9 egyedi 20 27 365 000
10 ÖSSZESEN: 452 472 520 000
11 Ebből céltámogatás 23 35 700 000

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség 
vállalás össz. 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 452 472 520 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 9 37 000 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK 
KOLLÉGIUMA 

2 15 100 000

16/3 
Szakterület támogatása [85] ITHAKA-
PROGRAM 2011 IDEIGLENES SZAKMAI 
KOLLÉGIUM 

4 24 680 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 
16/2 + ...) 

15 76 780 000

18 
A szakterület tárgyévi összes támogatása 
(3+10+17) 

467 564 300 000

  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

A kollégium az NKA központi, valamint a MK stratégiájában meghatározottak, és az 
ICOM, a múzeumok világszövetsége által megfogalmazottak értelmében komplex 
módon értelmezte és alkalmazta a gyűjtés, megőrzés, feldolgozás, közreadás, alkotás 
feladatait. A kollégium pályázati kiírásai 2011-ben középpontba helyezték a 
gyűjteménygyarapítás, valamint a megőrzéssel kapcsolatos tevékenységek támogatását, 
ezen túlmenően jelentős hangsúlyt adtak a múzeumok feladataiból adódó közzététel 
elősegítésének is. Ennek kiemelt területét jelentette a kiállítások, szakmai periodikák és 
a gyűjteményfeldolgozó tevékenység eredményeit közreadó pályázati kiírások sora.  

 
A 2011-ben beérkezett 574 elbírált pályázatból 452 nyert támogatást, összesen 
472.520.000 forint értékben. Az NKA alapcéljai közül a nemzeti és egyetemes értékek 
létrehozásának és megőrzésének támogatását a Múzeumi Kollégium támogatott 
pályázatai közül 257 pályázat képviselte, 256.881.000 forintos támogatással, ez a 
pályázatok több mint a felét, 54,36%-át jelentette. A kultúra terjesztésével, 
rendezvényeken történő megjelenéssel, fesztiválokkal, évfordulókkal kapcsolatos 
tevékenységek támogatása 143 nyertes pályázatot, 166.736.000 forint támogatást 
jelentett, a támogatott pályázatok 35,29%-át. A kultúrateremtő, alkotást elősegítő 
pályázatok száma 52, 48.903.000 forint értékben, 10,35%-os arányban. A stratégiában 
2010-ben megfogalmazottakhoz képest – különösen a gyűjteménygyarapítási és 
műtárgyvédelmi pályázatokra fordított magasabb források eredményeként, valamint az 
új Pulszky Program nyomán – markánsan megnőtt a megőrzés aránya a támogatási 
prioritásokban. A folyamat jelentékenyen hozzájárult a múzeumok más forrásból 
egyáltalán nem támogatott egyik meghatározó alapfeladata teljesítéséhez. 

1.2. A kiírt pályázati témák és a beérkezett pályázatok összhangja 

A Múzeumi Kollégium az elmúlt években folyamatosan tette szakszerűbbé, átláthatóbbá 
pályázati kiírásait. A kiszámíthatóság mellett – amely egyes pályázati témák rendszeres, 
visszatérő jelenlétét, a pályázati naptár alapján jól tervezhetőségét tette lehetővé, a 
kollégium fontosnak tartotta, hogy a bevezetett űrlapokon olyan adatokat 
szolgáltassanak a pályázók, amelyek számukra a megalapozott tervezést és végrehajtást 
segítik, a kurátorok számára pedig biztosítsák a reális információkhoz jutást a 
pályázatokkal kapcsolatban. Ez különösen a restaurálási, műtárgyvédelmi és a kiállítási 
pályázatok szakszerűségét erősítette, egybevethetővé tette a pályázati anyagokat, 
egyértelműsítette, sőt, megkönnyítette a kurátorok döntéshozatali munkáját. A 
reálisabban megfogalmazott költségigények növelték a nyerési arányt, és kisebb lett az 
igényelt és a megkapott támogatási összeg közötti különbség. A pályázók részérről is 
egyértelmű volt a pozitív visszajelzés, a többlet adatszolgáltatás nem kívánt 
teljesíthetetlen többletmunkát. 

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 
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A kollégium mind kiírásaiban, mind az egyes altémákra korábban biztosított keretek 
arányainak átrendezésével is erősítette az irányelvek érvényesülését és a kiemelt témák 
támogatását. A 2010-es évben elkezdődött, A Felemelő Század című tematikus évad 
programjai az előzetes tematika, kiírások alapján 2011-ben is folytatódtak. Az Erkel-év 
után a Liszt bicentenáriumához kapcsolódó meghívásos pályázatok jelentettek 
lehetőséget nívós időszaki kiállítások rendezésére. Kiemelkedő szerepe volt a program 
2011-es rendezvényeiben a Zenetudományi Intézet, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum, a 
Budapesti Történeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Múzeum, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum időszaki kiállításának, a megyei múzeumok szervezésében 
megvalósult vándorkiállításnak (A lehetőségek országa), az irodalmi emlékházak és a 
tájházak kiállításainak. 
A program szakmaiságát erősítette, hogy többéves tervezési folyamat, garantáltan 
biztosított költségek, a kiállításhoz kapcsolódó műtárgyvásárlás, kiadványok, 
múzeumpedagógiai programok társultak a megvalósításhoz. A programról azonban csak 
a támogatott intézmények kommunikációja révén tájékozódhatott a közvélemény, 
országos hatását egy költségtakarékos, de markáns központi kommunikációs kampány 
jelentősen erősíthette volna. 

 
Többéves előkészítő munka eredményeként az NKA Bizottsága támogató döntése 
nyomán nyílt lehetőség a szokásos tárgygyarapító pályázaton túl, a kiemelt értékű, más 
módon nem megvásárolható gyűjtemény együttesek, kiemelt egyedi értékű tárgyak 
megvásárlására a Pulszky Program pályázati lehetőségei révén. Ez a kiemelt program, 
amely a múzeumszakma támogatottságát is kivívta, a kollégiumi prioritások közül a 
megőrzés arányát jelentékenyen növelhette, a folytatását az új kollégiumi rendszer 
keretei között is rendkívül fontosnak tartom.  

 
A Múzeumi Kollégium a korábbi években elsősorban egyedi és meghívásos 
pályázatokkal biztosította a múzeumi területen jelentős digitalizálási folyamatok 
térnyerését. Pilot projektként is értékelhető a több éven át folyt Bálint-hagyaték 
feldolgozása (Móra Ferenc Múzeum), amely a Múzeumi és a Könyvtári Kollégium 
együttes támogatásával, jelentős műtárgyvédelmi, digitalizálási, kiadványozási és 
kiállítási eredménnyel is járt.  

 
Nagy ívű, a Múzeumi Kollégium által támogatott program a múzeumi kiadványok 
digitalizálása, amely mára meghaladta az 1 millió szövegoldal digitalizált tartalmat, és 
amely egységes rendszerben, ingyenesen tette mindezt elérhetővé. A Bizottság által 
digitalizálásra biztosított céltámogatás (11 millió forint értékben) e folyamatok 
kiterjesztését, és új irány kijelölését tette lehetővé a múzeumokban keletkezett 
digitalizált tartalmak közreadásának, valamint a múzeumi honlapok korszerűsítésének 
támogatásával. A kiírás nyomán számos igényes pályázat érkezett, a program 
eredményei a következő években válnak majd látványossá. A nem túlságosan magas 
költségigény mellett elért jelentős eredmények is indokolják a program folytatását, és a 
2012–2013. évi kiírásokban történő megjelenítését.  

 
„Az MTI Fotóarchívum nyílt, kereshető digitális adatbázisa 2009–2011. évi 
munkálataira” (altéma kódszáma: 2322/0002) nyújtott nagy összegű támogatás 
felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók elkészültek, a program 
2011-ben befejeződött. A digitális adatbázisra és az ahhoz való hozzáférésre vonatkozó 
információ azonban az MTI honlapján továbbra sem jelenik meg. A regisztrált 
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felhasználók is csupán a Hírarchívumban kereshetnek, az NKA támogatásával 
digitalizált archív fotóanyagban nem. Úgy vélem, ez – amikor ráadásul egy nem 
muzeális intézmény kapott jelentős forrást muzeális értékű, és a történeti kutatásban 
kiemelkedő értékű forrásanyag hozzáférhetővé tételére, nem tekinthető korrektnek, és a 
támogatás megítélésének szellemiségével egyező eljárásnak. (Emlékeztetőként a 
pályázatról, idézem a beszámolót: „2009-ben az NKA kiírt egy három évre szóló 
meghívásos pályázatot, amelynek keretében az MTI Zrt. az 1968. évi illetve a Műszaki 
fotótárban található fotónegatívok feltárását – úgynevezett digitális kontakt formájában 
– folytathatja. Ennek célja, hogy megőrizze és könnyen elérhetővé, kereshetővé tegye a 
közel 13 millió fotónegatívból azt a mennyiséget, amely a rendelkezésre álló forrásból 
feldolgozható.”) 

1.4.  Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2011. évben? 

A támogatások fókuszában az Erkel- és Liszt-évfordulókhoz kapcsolódó, döntően A 
Felemelő Század” tematikához köthető programok, elsősorban kiállítások álltak. Ezek 
támogatási aránya már lényegesen kisebb volt, mint a 2010-es évben, de így is jelentős 
hatást hoztak, ahogyan erről korábban már írtam.  

 
A 2011. évben is, a korábbi évek gyakorlatához igazodva – a kollégium meghívásos 
pályázat formájában támogatta a múzeumi szakma egyik legnagyobb, kiemelt 
rendezvényét, a Múzeumi Majálist. Új pályázati kiírásunk tette lehetővé, hogy nyílt 
pályázat formájában közel száz muzeális intézmény szakmai programjának 
megvalósítását – több, mint 9 millió forint értékben – támogassuk a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja programsorozat keretében. A rendezvénysorozat másik támogatója volt a 
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma, amelynek forrásaival a központi 
rendezvény, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, a Múzeumpedagógiai nívódíjak 
és a központi kommunikáció volt biztosítható.  

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A 2010. évi jelentésemben megfogalmazott problémák – a válság hatásai, a fenntartói 
változások, finanszírozási gondok, a muzeális intézmények visszaminősítése nem 
múzeumszakmai, hanem fenntartási okokból, létszámcsökkentések, olykor a 
működtetés és a pályázás ellehetetlenülése általános gondokat jelentett a múzeumi 
területen, és a 2010-es évhez képest további nehézségeket. Az intézmények saját 
forrásai kimerültek, és míg a korábbi években ritkán okozott gondot az NKA által 
biztosított források esetleges saját erőből történő kiegészítése, 2011-ben megtörtént, 
hogy intézmények fenntartóik támogatása hiányában eleve nem pályázhattak, mások 
megnyert pályázataikkal csak késve tudtak elszámolni, mert bár a szakmai teljesítés 
megtörtént, az intézményi kifizetések elhúzódtak. Általános tendenciaként volt 
megfigyelhető, hogy a muzeális intézmények jelentős része számára szakmai feladatai 
ellátására egyedüli forrásként az NKA által nyújtott támogatás maradt. Mindez annak 
ellenére van így, hogy 2009-től kezdve két fő területen, így a speciális 
infrastruktúrafejlesztésben és a múzeumpedagógiai kínálat növelésében a korábbi 
időszakokhoz képest igen jelentős nagyságrendű európai uniós forrás lépett be a TIOP- 
és a TÁMOP-pályázatokkal.  

 
A nehézségek hatására sok intézmény kénytelen volt kiállításai számát csökkenteni, 
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vagy éppen korlátozni azok nyitva tartását. A kollégium saját keretösszegei 
módosításával, az arányoknak átalakításával igyekezett több forrást csoportosítani azon 
tevékenységek (kiállítások, rendezvények, kiadványok) támogatására, amelyek a 
múzeumok közönségmegtartását, bevételeik növelését biztosították, ezáltal 
hozzájárultak ahhoz, hogy fenntartóik ne a bezárásukat tekintsék anyagi nehézségeik 
megoldási módjának. 2011. április 6-án a kollégium sajtótájékoztatón ismertette 
törekvéseit, ezzel is felhívta a figyelmet a szakterület támogatásának fontosságára, a 
múzeumok életképességének megőrzésére.  

 
A múzeumok tudásközvetítésben elfoglalt helyének erősítése, társadalmi hasznosságuk 
elismerése, tudatosítása nemzeti érdek. Szerepvállalása a kulturális örökségünk 
megőrzésében az NKA támogatási gyakorlatának biztosításával és kiterjesztésével 
növelhető elsősorban.  

 
Az NKA által biztosított források szinten tartása, lehetőség szerinti növelése, a 
megőrzésre és közreadásra arányosan juttatott támogatás, a 2011-es lehetőségek, mint a 
Pulszky Program folytatása a múzeumok értékőrző szerepét növelhetik 2012-ben is.  

2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2010. évi döntések során stratégiaként érvényesített? 

2011-ben nem változtak a 2010-ben megfogalmazott támogatási elveink: a szakmailag 
megalapozott, gazdaságilag reálisan megtervezett költségvetésű szakmai programokat 
igyekeztünk lehetőség szerint teljes összegben, vagy csak kisebb mértékben csökkentett 
összeggel támogatni. Fontosnak éreztük a szakaszos megvalósítás segítését, a korábban 
megkezdett szakmai programok befejezéshez történő eljuttatását segíteni. Lehetőség 
szerint külön is segítettük az alacsony költségigényű, kisebb muzeális intézményekben a 
támogatással megvalósuló programokat, amelyek a kis településeken élők, a 
fogyatékosok és a gyermekek kultúrához történő hozzáférését tették lehetővé.  
A kollégium hosszú távú stratégiai elve volt, hogy a muzeológiai feldolgozó munkát, a 
műtárgyvédelmet, a közreadás, alkotás terén a kiállításokat és kiadványokat, az 
elektronikus közreadást és a szakági képzések rendszerét kiemelten támogassa.  

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE) kötött együttműködési megállapodása?  

Ezek az együttműködési megállapodások érdemben nem jelentettek semmilyen 
segítséget. 

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? 

A kollégium saját pályázati kiírásaiban figyelembe vette a szakterület egyéb támogatási 
forrásait. Ezek a hazai források azonban 2011-ben tovább szűkültek. A TÁMOP-
pályázatok ugyanakkor nagyban segítették a múzeumpedagógiai tevékenység 
fejlesztését, és biztos finanszírozást tettek lehetővé a nyerteseknek a 
projektmegvalósítás időszakában, ugyanakkor várhatóan a fenntartási időszak okoz 
majd nehézségeket.  
Az Alfa-pályázat bírálóbizottságába a korábbi évek gyakorlatával ellentétesen a MK 
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tagja 2011-ben nem kapott meghívást, ami nem segítette az átfedések kiküszöbölését. 

2.4. A Budapest–vidék–határon túli lefedettség arányai és értékelése 

A Múzeumi Kollégium korábbi években kialakult gyakorlata 2011-ben sem változott. A 
kiírások mindegyikében lehetővé tettük határon túli muzeális intézmények pályázását. A 
Múzeumi Kollégium támogatott pályázatai között jelentős arányban voltak és vannak 
vidéki muzeális intézmények. A végleges arányszámokat azonban alapjaiban 
meghatározzák a magyar múzeumi intézményrendszer hosszú évtizedeken át kialakult 
sajátosságai: a mintegy 700 muzeális intézmény közül igen magas a száma a 
Budapesten és Pest megyében lévő múzeumoknak, és a legnagyobbak, az országos 
múzeumok székhelye egy kivétellel Budapesten van. Ebből adódik, hogy a támogatott 
pályázók székhelye 59, 89%-ban Budapest, 213 támogatott pályázattal, 282.971.000 
forint értékben. A sorban a következő Pest megye, 6,21%-kal, 36 támogatott pályázattal, 
29.330.000 forint értékben. A harmadik, Heves megye 13 támogatott pályázata 4,02%-
kal 18.989.000 forint támogatást nyert el. A határon túlról 15 beérkezett pályázatból a 
kollégium 15-öt támogatott, 8.080.000 forint értékben, amelynek százalékos aránya az 
össz támogatások arányában 1,71% volt. 8 pályázó nyert Romániából, 6 Szerbiából és 1 
Szlovákiából. 
A Múzeumi Kollégium a színvonalas, új eredményeket hozó programokat kívánta 
támogatni. Ezek között a muzeális területen nem tartjuk kevésnek a határon túli 
pályázatokat. Figyelmet érdemlő tendencia ezen túl, hogy számos program hazai 
múzeum pályázataként, de határon túli helyszínt is bevonva készül és valósul meg. 
A százalékos arányszám meghatározását nem tartjuk szükségesnek és indokoltnak, 
sokkal hatékonyabb a határon túli intézmények számára évi néhány alkalommal 
tájékoztatókat szervezni, amellyel segítjük pályázati munkájukat. 
 

2.5 Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

A Múzeumi Kollégium középtávú stratégiájában kiemelt fontosságot biztosított a 
gyermekprogramok támogatásának. A kiállítások megvalósítását célzó pályázati 
kiírásban minden esetben kértük, hogy a pályázók a tárlatokhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai programokat készítsenek. Miután jelentős európai uniós források 
szolgáltak múzeumpedagógiai tevékenységekre, ezért nem tartottuk indokoltnak külön 
kiírás készítését. Ugyanakkor a 2011-es év fontos újdonsága volt nyílt pályázati 
kiírásunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényeire. A program révén jelentősen 
növeltük a gyermekek számára biztosított programok számát. A százalékos arányszám 
meghatározását nem tartjuk szükségesnek és indokoltnak. 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

A legalacsonyabb megítélt összeg 70.000 forint volt, két pályázat esetében, a 
Múzeumok Őszi Fesztiváljának rendezvényének megvalósítására. Ennél a kiírásnál 
eleve 300.000 forint volt a maximálisan pályázható összeg.  
A legmagasabb megítélt összeg műtárgyvédelemre szolgált, 38.000 forint a Magyar 
Nemzeti Galéria támogatására, az NKA Bizottsága által biztosított céltámogatással.  

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
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között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

A 452 nyertes pályázatból 2011-ben 419 érkezett nyílt pályázati felhívásra, 13 címzett 
támogatású pályázat volt, és összesen 20 volt egyedi elbírálású, amelyek támogatási 
összege 27.365.000 forint volt. Egy alkalommal határon túli pályázó nyílt felhívásra 
érkezett pályázatát minősítettük egyedi pályázattá, hogy a kollégium támogathassa. Két 
digitalizálási pályázat átminősítése is a kollégium javaslatára történt egyedi 
elbírálásúvá, ugyanis a kiírástól eltért, de a támogatását fontosnak ítéltük. 
A benyújtott egyedi pályázatok száma kifejezetten alacsony, aránya a 2010. évinél is 
kisebb  volt 2011-ben, kezelésük nem jelentett problémát. A kollégium a kiírásaival, 
kommunikációs szerepvállalásával a múzeumszakmai programokon jelentősen tudja 
befolyásolni, hogy a pályázati kérések zöme a nyílt felhívásokra érkezzék be.  

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

A meghívásos pályázatok relatíve magasabb száma legnagyobbrészt a tematikus évad 
sajátosságaiból, a már 2009-ben elkezdett program megvalósításából ered. Ez szükséges 
és indokolt volt, jelentős szakmai előkészítő munka előzte meg, és tette indokolttá a 
meghívásokat. A meghívásos pályázatok másik része a korábbi évek kialakult, és jól 
működő gyakorlatához igazodott, amikor alapítványok, társadalmi szervezetek, 
országos közgyűjtemények – alapító okiratukban szereplő – kompetenciafeladatot 
ellátva kerültek a meghívandók közé országos hatókörű feladat ellátására. A Pulszky 
Program esetében ugyancsak komplex előkészítő munka, előzetesen beküldött 
szinopszis és költségterv alapján mérlegelte és határozta meg a kollégium a meghívandó 
pályázók körét. A pályázati kiírásra rendelkezésre álló szűk határidő miatt is került sor 
időnként meghívásos pályázat kiírására. 
Amennyiben hasonló volumenű tematikus évadok lebonyolítására nem kerül sor az 
elkövetkező években, semmilyen beavatkozás nem szükséges, mert a csökkenési 
tendencia önmagában is megvalósul.  

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

A Múzeumi Kollégium eredményességgel és teljesen felhasználta 2011. évi kereteit. A 
kiírásokban kitűzött célok megvalósultak, és az év utolsó hónapjában meghozott 
döntések lehetővé tették, hogy a kollégiumnál keretmaradvány ne keletkezzék.  

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A múzeumok működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapfeladatok ellátása tovább 
nehezült a 2011-es év során. Míg az önkormányzati múzeumok számára az Alfa 
Program lehetőséget biztosít a nagy költségigényű állandó kiállítások megvalósítására, 
az országos és szakmúzeumok számára ennek esélye meglehetősen kevés, néhány 
európai uniós, főként turisztikai célú fejlesztés kivételével. E területen lévő, nagy 
összegeket jelentő forráshiány kezelése ma megoldatlan. Indokolt ismét gondolkodni a 
korábbi években létezett, címzett támogatásból megvalósítható, ún. nagykiállítások 
támogatásán. Ugyancsak és ismételten javasoljuk, hogy a sikeresen elindított Pulszky 
Program folytatásával a gyűjteménygyarapításra, műtárgyvédelemre fordítható 
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támogatási források növekedjenek. Az új kollégiumi struktúrában indokoltnak tartom, 
hogy a szakterület periodikáinak megjelentetési támogatása a hozzá rendelt forrásokkal 
együtt maradjon a közgyűjteményi kollégium hatáskörében. Rendkívül nehezen 
összemérhetőnek és kezelhetőnek tartom egy múzeum gyűjteményeit feldolgozó 
katalógust, múzeumi évkönyvet vagy tudományos forráskiadványt egy heti vagy havi 
gyakorisággal megjelenő folyóirattal.  

3. Működési kérdések 

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer? 

A pályázati rendszer 2011-ben is korrekt, átlátható volt, segítette a kollégium munkáját. 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A kapcsolatrendszer a Bizottsággal és az Igazgatósággal korrekt, más 
szakkollégiumokkal fejlesztendő. 

3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

Sajnos, nem, bár erre tettünk kezdeményezéseket. Az Ithaka Ideiglenes Kollégium 
létrejötte a közös pályázati kiírást, döntési mechanizmust tette lehetővé a három 
közgyűjteményi kollégium között.  

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok? 

A változások nem érintették a kollégium munkáját. 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

A pályázati naptár teljes mértékben megvalósult, időbeli csúszás nem történt.  
 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről? 
Az együttműködés az ellenőrzésben részt vevő kollégákkal mindenki számára 
megfelelő volt, az ellenőrzések technikai szakmai előkészítése kiváló volt, a 
dokumentációkat, a pénzügyi ellenőrzésekre vonatkozó információkat hiánytalanul 
megkaptuk.  

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A kérdésre a korábbiakban már válaszoltam. 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1.  A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
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illetve visszaszorulásában? 

A pályázatok száma a három új pályázati kiírás eredményeként nőtt, szakmai 
előkészítettségük a korábbi évekhez képest tovább javult. A téma és a költségvetés 
realitása pozitívan változott. 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

Összességében a szakmai beszámolók azt mutatják, hogy a benyújtott pályázatok 
eredményesen valósulnak meg. A kért határidő-módosítások túlnyomó többsége reális 
indoklással érkezett, elfogadható volt. Az egyéb állami források határozott kiszorulása 
figyelhető meg, ez a tendencia egyes pályázók távolmaradását is kiváltja. 

4.3.  A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete? 

Csak abban az esetben, ha visszatérően szakmai és pénzügyi hiányosságok, rendszeres 
nem teljesülés szerepelnek a pályázói előéletben. 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

A kellően világos kiírás, korrekten megfogalmazott tartalmi és formai kritériumok 
segítik a pályázók munkáját. Amennyiben a számítógépes rendszer rendben működik, 
nem okoz problémát a kitöltés. 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

A Bizottság stratégiáját a kollégium elfogadta, saját stratégiájában szempontjait 
érvényesítette, és a napi gyakorlatában alkalmazza. 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott és a Bizottság 2010. szeptember 
6-án megerősített stratégiai célok keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi a 
kollégium? 
Csak javaslattételi jogosultsága van a beszámoló készítőjének jelenleg: a korábbi, 
részleteiben kidolgozott, szakmailag fontos alap pályázatok megtartása, a Pulszky 
Program, a Múzeumok Őszi Fesztiválja kiírása, a digitalizálási pályázatok folytatása, a 
periodika pályázatok Közgyűjteményi kollégium keretben történő kezelése. 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 
A korábbiakban már jeleztem ezeket. 
 

Dr. Bereczki Ibolya s.k., 
a Múzeumi Szakmai 
Kollégium vezetője 
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Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 

Vezetö:  Dr. Deme Péter 
Titkár: Nagy Józsefné 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   376 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   6 000 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   382 000 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 333   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 192 360 650 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 8 21 350 000
10 ÖSSZESEN: 200 382 000 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz 0 0
14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 200 382 000 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 5 87 600 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT KULTURÁLIS 
PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

1 6 700 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

6 94 300 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 206 476 300 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 1   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek). 

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba? 

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg? 

1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben? 

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium létrehozása óta egyedi speciális 
helyzetben volt az NKA-n belül, mivel – az egyébként szokásos pályázati témák mellett 
– egyedül itt lehetett megítélt támogatást beruházásra fordítani. A kollégium munkája és 
az általa kezelt támogatási forrás gyakorlatilag az egyetlen olyan forráslehetőség volt, 
amely a műemlékvédelem és a régészet jelentőségének megfelelő figyelmet fordított a 
tulajdonosok és a tenni akarók segítésére. Az igényekhez képest rendkívül szűkös 
lehetőségek mellett Magyarországon ez volt az egyetlen ösztönző rendszer, ami a 
gyakorlati műemlékvédelem terén (és kisebb mértékben ugyan, de a régészetre is) 
irányokat adott, a védett épületek megtartására ösztönzött, nem a lebontásukra.  

A kollégiumhoz 2011-ben összesen 333 pályázat érkezett, de a testület 383-at bírált el. 
(A különbség abból fakad, hogy a 2011. évi folyóirat- és kiadvány-pályázatok 2010-ben 
érkeztek be, de 2011-ben bíráltuk el, a 2011-ben beérkezett, de 2012-re szóló 
pályázatokat viszont az év végén halasztásba helyeztük.) 200 pályázat számára ítéltünk 
meg támogatást (192 pályázati felhívás szerint, 8 egyedi). Az eredeti éves jóváhagyott 
keret (376.000.000 Ft) az évközben bekövetkezett módosítás nyomán 382.000.000-ra 
módosult, s ezt a kollégium teljes mértékben felhasználta, miután ősszel bírálta el 
azokat a műemlék-helyreállítási pályázatokat, amelyekről tavasszal elhalasztotta a 
döntést.  

A támogatott pályázatok közel 50 %-a volt besorolható az alkotás, valamivel több, mint 
30% a terjesztés, 20% a megőrzés témakörébe, az egyéb témakörbe volt sorolható 
mintegy 5%. Kiemelt eseményeket, évfordulókat külön kiírással nem támogatott a 
kollégium. 

A kollégium kompetenciájába is tartozó, kulturális örökségvédelmi szakterület a fentiek 
mellett miniszteri keretből 87.600.000 Ft, a Kiemelt Kulturális Programok 
Kollégiumától 6.700.000 Ft támogatást kapott. Ezekről az összegekről a szakmai 
kollégium évközben nem kapott tájékoztatást, csak az Igazgatóság által a következő év 
elején rendelkezésre bocsátott éves összefoglalóból értesült. 

A 2011-es évben a kollégium folytatta az előző évben létrehozott új pályázati kategória 
(a hivatalos műemléki nyilvántartásban szereplő, veszélyeztetett helyzetű műemlék 
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épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 
támogatása) alkalmazását, mivel az előző évben igazolódott, hogy (a korábbi 
tapasztalatok alapján) szükség van rá. Az erre benyújtott pályázatokhoz továbbra is 
hatósági kötelezést vagy építésügyi igazságügyi szakértői véleményt írtunk elő és a 
kötelező önrészt 10%-ban határoztuk meg. Ugyancsak fenntartottuk a hivatalos 
műemléki nyilvántartásban szereplő műemlék épületek és építmények 
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 
támogatása témakörben az 50%-os, a hivatalos nyilvántartásban szereplő vagy 
váratlanul előkerült és veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve régészeti 
bemutatóhelyek állagmegóvásának, helyreállításának, kialakításának támogatása 
témakörben 30%-os kötelező önrészt. Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy 2012-ig 
szinte az egyetlen kollégium volt a mienk, amely ilyen jelentős önrész meglétét várta el 
a pályázóktól.  

A testület – a korábbi évekhez hasonlóan – a további kiírások szövegét is áttekintette és 
pontosította, hasznosítva a korábbi években szerzett tapasztalatokat. Nagy figyelmet 
fordított a követelmények, feltételek világos megfogalmazására, a felújítások és 
veszélyelhárítások esetén a folyamatos karbantartás vállalására, valamint arra, hogy a 
pályázók minden témakörben törekedjenek saját erőforrásaik mozgósítására is. 

 

2. Stratégiai kérdések 

2.1.  Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített? 

2.2.  Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása? 

2.3.  A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.) Ellenőrzik-e, ugyanígy, a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor, a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest – vidék – határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

2.5  Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését? 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)?  

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére? 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 
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2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről. Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét. 

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

 
Mint már említettük, évek óta lényegében az NKA MRSZK által kiírt pályázatokon 
elnyert támogatások képezték az egyetlen kiegészítő forrást a műemlékek tulajdonosai, 
kezelői számára a felújításokhoz (a központi költségvetési szervek és az egyházak 
kivételével), illetve régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és 
állagmegóvására. A kollégium „stratégiája” létrehozása óta arra irányult (és az évek 
során „finomodott”), hogy a megfelelő előkészítő és tervanyaggal, dokumentációval 
rendelkező, valamint jelentős önerőt (esetleg más forrást) mozgósító pályázatokat 
támogassa. A tapasztalat azt mutatja, hogy az erős szakmai alapokon álló, a 
szakterülettel szembeni társadalmi elvárással és kötelezettségvállalással összhangban 
lévő célmeghatározás és bírálati rendszer tényleges hatást gyakorol a pályázókra. 
Emellett arra is törekedett a testület, hogy a műemlékvédelem és a régészet területén a 
szakmai tevékenység eredményei a mainál szélesebb körben jussanak el a szakmai 
körökhöz éppúgy, mint az érdeklődőkhöz, a „civilekhez”. 

Az NKA és más szervezetek közötti megállapodások nem érintik a kollégium szakmai 
területét, s tudomásunk szerint nincsenek olyan más, e területre vonatkozó kiírások sem, 
amelyeket figyelembe lehet venni. 

2010-ben a 200 támogatott pályázatból 65 budapesti, 138 vidéki, 7 határon túli volt. A 
határon túli pályázatok aránylag alacsony számának oka, hogy a műemléki helyreállítás 
és régészeti feltárás témakörében a kollégium csak hazai pályázatokat fogadhat be és 
támogathat. 

Gyermekprogramokat nem hirdetett meg és nem támogatott a kollégium, mivel ez a 
profiljától eléggé messze van. Ugyanakkor az általános kiírások keretei között 
törekedtünk arra (nem is eredmény nélkül), hogy a fiatalok és a szakképzés területén 
szervezett programokat támogassuk. Itt sem tartanánk célszerűnek a százalékos 
támogatási arány előírását. 

A 2011-es támogatásokon belül az altémánkénti legalacsonyabb és legmagasabb 
összegekről a kollégium nem kapott kimutatást az Igazgatóságtól. 

A támogatások összegszerű megítélésénél több szempontra is figyeltünk, ezek között a 
legfontosabb a szakmaiság, a megalapozottság és a kidolgozottság. A rászorultsági 
szempont emellett a szakmai rendezvényeknél és a részvételnél játszott időnként 
szerepet. Nem tartottuk és tartanánk célszerűnek alsó határt szabni, a kis összeget kérő 
pályázatoknál támogatás esetén – főszabályként – a teljes összeget ítéltük meg. 

A kollégiumhoz az év folyamán 9 egyedi pályázatot nyújtottak be, ez az összes 
benyújtott pályázat kevesebb, mint 3%-a. A támogatottak száma 8, ez az összes 
támogatottnak mintegy 4%-a. A kollégium megítélése szerint ez a szint elfogadható, 
nem látunk okot a további csökkentésre. 

Meghívásos pályázatot 2011-ben nem írt ki a kollégium.  

A 2011. évi keretet a kollégium – az év közbeni változtatások ellenére, egyes döntések 
második félévre halasztásával – teljes összegben felhasználta.  
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3. Működési kérdések 

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer? 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal, valamint az 
Igazgatósággal? 

3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok? 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak? 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről? 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

 

Az NKA korábbi években kialakított és alkalmazott pályázati rendszere és folyamata 
eléggé időigényes, de tapasztalataink és a visszajelzések szerint más pályázati 
lehetőségekhez képest még mindig egyszerűbb és átláthatóbb volt. A kollégium 
kapcsolata a Bizottsággal 2011-ben is korrekt volt, a szükséges tájékoztatást időben 
megkaptuk. Más kollégiumokkal a stratégia kidolgozása során kapcsolatot tartottunk, 
közös pályázat kiírására azonban (bár a korábbi években is szóba került ennek 
lehetősége) nem került sor. A folyóirat-támogatási rendszer 2011-es változása a 
kollégiumot lényegében nem érintette, csak kevés, a szakterület szempontjából fontos 
folyóirat kiadását támogatta. A pályázati naptárban lévő határidőket sikerült 
betartanunk, de az év közbeni változások miatt a tervezettnél 2011-ben is több ülést 
kellett tartani. 

 
A Belső Ellenőrzési Osztállyal közös ellenőrzések – immár hagyományosan – jó 
előkészítés után zajlottak le. Mind a hat tervezett ellenőrzést (1 Budapest, 5 vidék) 
elvégeztük, a vizsgálati minősítések átlaga megfelelő (5) volt, a vizsgált programok 
összes pályázati támogatási összege meghaladta a 33 millió forintot. A helyszíni 
ellenőrzések megerősítették a külső megbízott (Parler Kft.) által a kollégium számára 
készített szakmai értékeléseket. Az ellenőrzés alá került pályázatok szakmai 
szempontból megfeleltek mind a kiírásnak, mind a támogatási feltételeknek.  

A szakterületre jellemző egyik speciális probléma – a kollégium megalakulása óta –, 
hogy a műemléki helyreállítások előkészítésére, tervezésére (elsősorban a korlátozott 
források miatt) a testület nem tud pályázatot kiírni. A másik súlyos problémára, a 
veszélyeztetett helyzetbe került műemlékek állagmegóvásának, veszélyelhárításának 
támogatására a kollégium 2011-ben is alkalmazta a 2010-ben kidolgozott, sikeres 
kiírást.  

A legnagyobb problémát (azt, hogy a rendelkezésre álló forrás nagyságrendekkel kisebb 
a műemléki helyreállítások terén mutatkozó szükségleteknél és igényeknél) a kollégium 
természetesen nem tudta megoldani, de meggyőződésünk szerint a részletes, minden 
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fontos feltételt és elvárást tartalmazó kiírásokkal, a beérkezett pályázatok előzetes 
vizsgálatával, az ezen a téren megítélt támogatások felhasználásának helyszíni, 
dokumentált ellenőrzésével sikerült átláthatóvá és az érintettek többsége által is 
elfogadhatóvá tenni a támogatási rendszert. Ezért külön köszönetet kívánunk mondani a 
Parler Kft.-nek. 
 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok, illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

4.3 A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó előélete? 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 6-
án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án a 
Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi 
a kollégium? 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Az elmúlt négy év során hullámzott a benyújtott pályázatok száma (2008: 245, 2009: 
290, 2010: 254, 2011: 333), ezen belül elsősorban a műemlékekkel kapcsolatos 
pályázatoké (117, 151, 77+24, 118+72). A benyújtott pályázatok többsége (valamennyi 
altémában, így a műemléki helyreállításoknál és a veszélyhelyzet-elhárításoknál is) 
általában alapos, megalapozott, jól kidolgozott volt. A beküldött beszámolók, a 
helyszínen végzett és dokumentált szakmai értékelések, valamint a Belső Ellenőrzési 
Osztállyal közösen végzett helyszíni ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a 
támogatott pályázók döntő többsége megvalósította az eredeti célkitűzéseket, illetve – a 
kérthez képest csökkentett támogatás megítélése esetén – arányosan teljesítette az elérni 
kívánt célokat. Az eredeti határidők módosítása iránti kérelem aránylag gyakran fordul 
elő, aminek részben az egyéb források hiánya vagy nehéz, lassú megszerzése az oka, 
részben pedig (műemléki és régészeti pályázatoknál) az időjárás, illetve a megvalósítás 
során előbukkanó leletek, felmerülő új szakmai problémák.  

A kollégiumhoz pályázók többsége más kollégiumhoz nem tudott pályázni a témák 
jellegére való tekintettel. Kiadványok esetében előfordult, hogy az Építőművészeti vagy 
más kollégiumhoz is nyújtottak be pályázatot, ezek egyeztetésére azonban nem nagyon 
láttunk lehetőséget. A 2011-ben ebben az altémában benyújtott pályázatok vizsgálata – 
forráshiány és a strukturális változások miatt – már nem áll módjában a kollégiumnak. 
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A pályázók „előéletével” annyiban foglalkozik a kollégium, amennyiben már a döntés-
előkészítés során feltárásra kerülnek a korábbi pályázatok (több évre visszamenőleg, 
esetenként az egykori minisztériumi Nemzeti Örökség Programig). Ez különösen a 
műemléki és régészeti pályázatoknál fontos is volt, hiszen számos esetben olyan 
volumenű munkákról volt szó, amelyek egységes terv alapján, de csak több éven 
keresztül, több részletben valósíthatók meg, s erre a kollégium nagy figyelmet is 
fordított.  

A pályázati adatlapok kitöltése egyre kevesebb problémát okoz, bár – tudomásunk 
szerint – előfordul, hogy a kollégium titkárától kérnek segítséget ehhez a pályázók. 

A kollégium 2010-ben kidolgozott és a Bizottság által elfogadott stratégiája keretében 
2011-re egy új pályázat kialakítását terveztük. Ez alkotói támogatás lett volna a magyar 
(kis)városok építészeti értékeinek felmérésére, elsősorban építész- és művészettörténész 
hallgatók, helytörténészek számára. Az ezzel kapcsolatos munkát elkezdtük, terveztük 
szakmai útmutató elkészítését, valamint konzultációt szakmai szervezetekkel és 
szakemberekkel. Az év során tapasztalható forrásbizonytalanságok, a bekövetkezett 
zárolások, általában a működést nehezítő külső körülmények, majd az NKA 
struktúraváltása miatt ez a kezdeményezés nem valósult meg. 

Mivel a 2004-ben létrehozott kollégium ebben a formájában 2011 végével megszűnt, 
valamennyi kurátor nevében itt kívánom kifejezni köszönetünket egyrészt az NKA 
Igazgatósága apparátusának, ezen belül különösen Nagy Józsefné kollégiumi titkárnak a 
rendkívül rugalmas, pályázó- és kurátorbarát magatartásért, másrészt a Bizottság 
mindenkori tagjainak a nyújtott támogatásért és iránymutatásért. Ugyancsak köszönjük 
a Parler Kft.-nek a szakmai bírálatok előkészítése, a támogatások felhasználásának 
ellenőrzése és dokumentálása terén végzett nélkülözhetetlen és rendkívül megbízható 
munkáját. 

 

A magam és kollégáim nevében kívánok a megújult formában működését folytató Nemzeti 
Kulturális Alapnak, ezen belül az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának 
eredményes, sikeres és hasznos munkát. 

 

Dr. Deme Péter s.k., 
a Műemléki és Régészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 
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Népművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Varga Albin 
Titkár: Sebestyén Éva 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   287 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -10 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   6 900 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   283 900 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 967   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 589 255 200 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 34 28 700 000
10 ÖSSZESEN: 623 283 900 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

12/1 Tárgyévet követő 1. év 4 10 000 000

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

4 10 000 000

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 627 293 900 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 1 500 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

9 30 000 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

10 30 500 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 633 324 400 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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"Ha csak azt a pénzt fordítanánk népdalkutatásra, amit az egész világon egy esztendőben 
háborús készülődésekre fordítanak, akkor ezen a pénzen az egész világ népzenéjét nagyjából 
fel lehetne gyűjteni!" Bartók Béla 
 

A kollégium beszámolója 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1.  A Népművészeti Kollégium 2011-ben az országos és regionális szakmai rendezvények, 
a jól működő – vidéken újrainduló, és egyre szaporodó – táncházak, az oktatási 
szaktáborok, alkotótáborok, szakmai továbbképzések, kiadványok és a népművészeti 
szakterületen alkotók támogatására írt ki pályázatokat, hiszen e témakörök keretében 
zajlik a népművészeti mozgalmat működtető események jelentős többsége. A 
népművészeti szövetségek, alkotóközösségek legfontosabb szakmai programjaihoz 
tudtunk hozzájárulni, ezáltal. A néptánc és a népzene területén – éppúgy, mint a népi 
kultúrában általában – a kultúrateremtés elsősorban nem egyéni alkotások révén valósul 
meg, hanem úgy, ha eleink népzenei és tánctudását továbbéltetve, minél többen művelik 
ezt a műfajt – egyrészt magas szintű szórakozási formaként a táncházak keretében, 
másrészt színpadi művészetként. Ebben a műfajban a kultúrateremtés egyenlő a 
hagyományok megőrzésével – de nem az archiválás, hanem a továbbéltetés értelmében, 
ami egyúttal terjesztést is jelent. Ez azt jelenti, hogy a kultúra megalkotása, terjesztése 
és megőrzése tulajdonképpen egybeesik (pl. egy néptáncfesztiválon vagy egy 
táncházban), nem választható el olyan élesen, mint más művészeti ágaknál. 

Pénzkeretünk felhasználása: A nemzetközi, országos, regionális nagyrendezvényekre 
51,40%, az alkotótáborokra, szakmai továbbképzésekre 28,23%, kiadványokra 7,44 %, 
működő táncházakra 7,83 %, alkotói támogatásra 5,10%. 

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták a felhívások helyességét, az általunk kiírt 
pályázatokra olyan igény érkezett, amely általában az adott altéma keretének 
négyszerese. A problémánk, hogy a keretünk nem adott mozgásteret magasabb 
intenzitású támogatásra és több altéma megfogalmazására, kiírására, amellyel az alkotó 
közösségek szakmai törekvéseit, az alkotási folyamatot támogatni tudtuk volna (pl. 
viselet, eszközbeszerzés). A 2010-ben elfogadott stratégiánknak megfelelően erre is 
törekedtünk. 

1.3. A Népművészeti Kollégium az utolsó negyedévben írta ki a népművészet alkotóinak 
támogatását. Az előző évben a tárgyalkotókat – a Bizottság által jóváhagyott – 
céltámogatás formájában segítettük. 2010-ben a kiírás újszerűsége, és az alkotókat 
befogadó intézmények, közösségi színterek közötti megállapodások hiánya miatt a 
céltámogatás csak részben valósította meg a kitűzött célt. 2011-ben már jól reagáltak a 
terület alkotói, befogadó intézményei a felhívásra: 88 pályázatból 53-at támogatott a 
kollégium, amely egyben kiemelt évfordulókhoz is kapcsolódott: Előnyben 
részesülhettek azok az alkotások, amelyek a 40 éves táncház- és népművészeti 
mozgalom értékőrző és innovatív szellemiségét tükrözték, vagy Martin György és 
Kodály Zoltán életműve, szellemi öröksége előtt tisztelegtek. 

1.4. 2011-ben kollégiumunk a szakterület kiemelkedő, nemzetközi és országos 
nagyrendezvényeit a Táncháztalálkozót, Mesterségek Ünnepét, a szakmai szövetségek 
által rendezett Néptánc-antológiákat, konferenciákat támogatta, amelyek a 
nagyközönség számára is bemutatják népművészeti értékeinket, a terület sokszínűségét. 
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1.5. A szakterület alkotó közösségeinek eszközbeszerzését nem, a közösségek alkotási 
folyamatát – a pénzkeretünk miatt – csak részben sikerült támogatni. 

 

2. Stratégiai kérdések 

2.1. A Népművészeti Kollégium 2011. évi keretösszege csak részben tette lehetővé az NKA 
középtávú stratégiájában megfogalmazott célok elérését. A gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt-népművészeti mozgalom több százezres tömeget érint (az UNESCO felmérése 
alapján 300.000 fő), márpedig nemigen van még egy ilyen területe a mai magyar 
kulturális életnek, amely közvetlenül vagy közvetve ekkora tömegeket mozgatna meg. 
A kollégium az 1. pontban bemutatott altémák meghirdetésével a népművészet 
legfontosabb szakmai programjaihoz tudott hozzájárulni. Az előző évben kialakult 
szakmai koncepciónk, és pályázati struktúra mentén kerültek meghirdetésre altémáink. 
Az országos szakmai prioritások figyelembevételével kiemelten kezeltük a gyermek- és 
ifjúsági programok mellett az egyre keresettebb, családokat célzó népművészeti 
alkotótáborokat, illetve a komplex, (a népművészet minden ágát magába foglaló) 
többnapos rendezvényeket. 

2. 2.–2.3. A kollégiumunk figyelembe vette a döntési folyamatban a szakterület más 
intézményeinek támogatását a NEFMI-től és az NKA Kiemelt Kollégiumától is kaptunk 
visszajelzést a támogatottak köréről. Figyelembe is vettük, de az adott programok 
költségvetése, nagyságrendje miatt a kollégiumunk is támogatott több olyan programot 
(Táncháztalálkozó, Mesterségek Ünnepe), amelyek más forrásból részesültek 
támogatásban (a költségvetésük tartalmazta). De a szakterület – forráshiányos – 
kiemelkedő programjainak megrendezéséhez, ha kismértékben is, hozzájárultunk. A 
határon túli pályázók esetében kevés információval rendelkezik kollégiumunk az adott 
program más forrásból kapott támogatását illetően, ha nem szerepeltette a pályázatában. 

2.4. A pályázatok székhely szerinti részletezése alapján megállapíthatjuk, hogy a határon túli 
pályázatok számát tekintve 17,30%-a a pályázóknak, a beérkezett pályázatok közül 
ugyanaz az arány érvényesült a támogatottak számát figyelembe véve 66%. A budapesti 
pályázók aránya 17,61%, az adott programok 70%-ban a főváros területén valósulnak 
meg, viszont több esetben vidéki és határon túli szervezet közreműködésével. A 
területek közti támogatások arányát tekintve a vidék van túlsúlyban (a támogatott 
pályázatok esetében 65%). A támogatások nagyságrendje a szövetségek, és a szakterület 
meghatározó intézményeinek fővárosi székhelye miatt a keretünk 34,52%-a, a határon 
túli szervezetek a támogatása a keret 13,73%-a, a vidéki szervezetek támogatása a keret 
51,75%-a. 

2.5. Kollégiumunk kiemelten kezelte és támogatta a gyermek- és ifjúsági programokat, 
projekteket. A szaktáborok, táncházak, programsorozatok, országos és regionális 
nagyrendezvények, továbbképzések, mind érintették az adott korosztályt. Az 
alkotótáborok 70%-ban a gyermek-ifjúsági korosztályt érinti. A gyermektámogatás 
részesedését százalékban megszabni nem tartjuk szerencsésnek, hiszen a programok 
jelentős része több korosztályt érint. 

2.6. Kollégiumunk esetében 100 000 Ft volt a legalacsonyabb megítélt támogatás, illetve 6,4 
millió Ft a legmagasabb. Az adott projektek költségvetési nagyságrendje, és fontossága, 
szakmai megalapozottsága alapján hoztuk meg a támogatási döntést, az esetek 99%-ban 
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konszenzussal. Véleményem szerint a 100 000 Ft, mint alsó határ beépíthető a pályázati 
rendszerbe a népművészet területén. 

2.7. A benyújtott pályázatok számát tekintve 34 db egyedi pályázatot támogattunk, amely a 
támogatott pályázatok 5%-a, a támogatásuk pedig a kollégium pénzkeretének 10%-a. 
Az egyedi keret további csökkentését nem látjuk indokoltnak, hiszen még a legjobb 
stratégia mentén kialakított pályázati tematika sem képes lefedni a szakterület 
teljességét. 

2.8. A meghívásos pályázatot száma kollégiumunk esetében a támogatottak 0,4%-a, a 
népművészet tárgykörébe tatozó folyóiratokat érinti, a keretünk 3,5%-os 
felhasználásával, illetve az országos szakmai szövetségek – a szakterület egészét érintő 
– programjaira jelentettünk meg felhívást a 4. negyedévben a pénzkeretünk 7%-os 
felhasználásával. 

2.9. Kollégiumunk a 2011. évi pénzkeretét maximálisan felhasználta, a meghívásos 
pályázatként meghirdetett folyóirat-támogatásokról (10 millió Ft) a 2012. évi pénzkeret 
terhére döntöttünk. Tárgyévi keretmaradványunk nem realizálódott. 

 

3. Működési kérdések 

3.1. A Népművészeti Kollégium 2011-ben is jól együttműködött a Bizottsággal, a 
kollégiumunkért felelős bizottsági tagunkkal, Rózsa Edittel, és az NKA 
Igazgatóságával, munkatársaival. Kollégiumunk titkára Sebestyén Éva szakmai 
rátermettsége, a döntés-előkészítési munkája biztosította a zökkenőmentes munkát. A 
kuratórium belső kommunikációja jól működött, döntéseinket az esetek túlnyomó 
többségében konszenzussal hoztuk meg. 

3.4. A kollégiumunk esetében a szakterület folyóirat-támogatását meghívásos rendszerben 
bonyolította. Javasoltuk az előző évben, hogy több kollégiumhoz is pályázhasson az a 
kiadó, amelynek csak egy rovata, eleme az adott kollégiumi szakterület. Az új 
szakkollégiumi rendszerben a szakterület legfontosabb folyóiratainak támogatását – 
amelyeket a Népművészeti Kollégium meghívott – kérjük az új kollégium kurátoraitól. 

3.5. Kollégiumunk a pályázati naptárban meghatározottakat – határidőket, ütemterveket – 
betartotta, a pénzkeretünk időleges zárolása okozott problémát az utolsó negyedévben. 

3.6. A Belső-ellenőrzési Osztály vezetőjével és munkatársaival kollégiumunk 
együttműködése zökkenőmentes. Közösen alakítottuk ki az ellenőrzések rendszerét, 
területarányosan, valamint a kapott támogatás mértékét is szem előtt tartva jelöltük ki 
azokat a megvalósult projekteket, amelyeket részletes pénzügyi és szakmai ellenőrzés 
alá vontunk. A kitűzött célokat maradéktalanul teljesítettük, amit írásban is rögzítettünk. 
(lsd. 4.2. pont) 

3.7. Továbbra is gondot okoztak a szakmailag magas színvonalú, de a pályázó 
figyelmetlenségéből adódóan hiányos pályázatok elbírálásai. Több pályázó 
nehezményezte, hogy az általános pályázati gyakorlattal ellentétben, az NKA-nál nem a 
beadási határidő, hanem a beérkezési határidő a mérvadó, ami kiszolgáltatottá teszi a 
pályázót a posta kiszámíthatatlan kézbesítésének. Az országhatárainkon túli pályázatok 
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esetében ez fokozottan jelentkezett, leginkább a jogi dokumentációk benyújtásával 
kapcsolatban. 

 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. Kollégiumunkhoz 2011-ben 971 (!) pályázat érkezett, amelyből 627 (64,5%) projektet 
támogattunk. 2010-ben 724 pályázat érkezett be, ebből 460 program kapott támogatást 
(63%). A 2009-ben: 621 db érkezett, 367 db (59 %) kapott támogatást. 

2011-ben 247 db pályázattal több érkezett kollégiumunkhoz és 167 programmal többet 
támogattunk az előző évihez képest. Érvénytelen a pályázatok 12% leginkább az adatlap 
hibás kitöltésének következménye. A pályázatok 23%-át nem támogattuk 2011-ben, 
amelynek legfőbb oka, hogy nem a kiírásnak megfelelő projektet nyújtottak be a 
pályázók. A szakterületek arányos támogatásban részesültek. 

4.2. Négy éve indítványozta az NKA Igazgatósága, hogy a jobb áttekintés, a nagyobb 
hatásfok érdekében indokolt a teljesítmény-ellenőrzések kiterebélyesítése, teljes körűvé 
tétele. Az NKA Bizottsága határozatban rögzítette, hogy évente minden szakmai 
kurátornak legalább egy helyszíni teljesítményvizsgálaton részt kell vennie. Az elmúlt 
évben a Népművészeti Szakmai Kollégiuma a tervezett 8 teljesítmény-ellenőrzéssel 
szemben 11-et végzett el; az előirányzottnál közel kétötöddel többet. Megragadjuk az 
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk az elvégzett közös munkáért, amely során magunk 
is sok ismeretélményt halmozhattunk fel. 
 
A kollégium 2011. évi helyszíni ellenőrzési munkájának rövid összefoglalója adatsorral 
szemléltetve. 
 

Megnevezés Gyakoriság / 
Összeg 

Megjegyzés 

Teljesítmény-vizsgálatok száma 11 
ebből: 
       vidéki:           10 
       határon túli:     1 

Éves program teljesítése (%) 138 
3 kurátor a programhoz 
képest 1-1 vizsgálattal 
többet végzett 

Vizsgált támogatási összeg (e. Ft) 12.950  
Vizsgálat minősítéseinek átlaga megfelelő (5)  

 
Az ellenőrzéseket megfelelően előkészítve végeztük, a szükséges segédletek 
rendelkezésre álltak, a vizsgált pályázók jól együttműködtek. Valamennyi vizsgálatnál a 
pályázati cél hiánytalan teljesítését állapítottuk meg. Kiváló kezdeményezések, jó 
példák sorával találkoztunk. Önkényes kiemeléssel csak kettőt említünk; a Somogy 
Megyei Néptáncszövetség program sorozatát és a vajai Rákóczi Tárogató Egyesület 
világtalálkozó rendezését. 

A korábbi évekénél színvonalasabb beszámolók készültek, több számszerűsíthető 
mutató használatával, a pályázati felhívások előírásainak megfelelően. 
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Gyakorlatilag valamennyi pályázat kevesebb támogatást kapott, mint amit eredeti 
költségvetésükben előirányoztak. Kiváló példákat mutattak a helyi közösségek: 
összefogással, természetbeni hozzájárulással formálisan ugyan kevesebb pénzből, de a 
megcélozott tartalommal és színvonalon megvalósították a pályázatot. 

A helyszíni tapasztalatok megerősítették, hogy a megítélt támogatások indokoltak 
voltak. 

4.3-4.5. A pályázók előélete nem bírálati szempont kollégiumunk esetében, sajnos sok jó 
program nem kap támogatást a pályázó adminisztratív hibájából, az elszámolását nem 
teljesítő pályázót automatikusan nem támogatjuk. Az adatlap kitöltése – véleményem 
szerint – nem okoz nagy nehézséget, de az elszámolt „Önrész” alapproblémaként 
jelentkezett az elutasított projektek esetében. A nevezési díj bevezetése egyszerűsíti, és 
fejlesztheti is a pályázati rendszert. 

4.6-4.7. A Népművészeti Kollégium a 2011-ben a nemzetközi, országos és regionális szakmai 
rendezvények, a jól működő – vidéken egyre szaporodó – táncházak, az oktatási 
szaktáborok, alkotótáborok, a népművészeti terület alkotói támogatására, 
kiadványozására, folyóiratok támogatására, és az alkotási folyamatot támogató komplex 
szakmai programokra tervezett kiírásokat. A Bizottság stratégiája szinte teljesen 
összhangban van a kollégium szakmai törekvéseivel, céljaival. Probléma a szakterület 
folyamatos forráshiánya. 

4.8. A szakterületet speciálisan érintő probléma a csoportos étkeztetés támogatásának 
megvonása, illetve a kért támogatás 10%-ára történő csökkentése. Ebben az esetben a 
nemzetközi, és hazai fesztiválok, szakmai programok a nem – vagy csak részben – 
elszámolható költségként jelentkező csoportos étkeztetést tervezni sem tudják. Az 
említett programok költségvetésében viszont két fő jogcím a szállás-étkezés, ezáltal 
tudja biztosítani a szervező a művészeti csoportok fogadását, a program megrendezését. 

 

Rövid összegzés 

A beszámolóban is köszönetünket fejezzük ki a NKA Bizottságának Kollégiumunk 2011. évi 
pénzkeretének emeléséért, amely, ha nem is oldotta meg a szakterület forráshiányát, 
nagymértékben hozzájárult a stratégiánk megvalósításához. Az összevont Közművelődés és 
Népművészet Szakmai kollégium a legtöbb pályázati programot bonyolítja az NKA-n belül. 
A 20 millió Ft feletti rendezvények száma (amelyek 2012-től a Kulturális Fesztiválok 
Kollégiumához pályázhat) a népművészeti területen 4-8 pályázót érint, kiadványozásra és a 
folyóirat támogatásra keretünk 10-12%-át fordítottuk. Az új kollégiumi struktúrában 
jóváhagyott pénzkeret nem teszi lehetővé a stratégia célok elérését, ezért tisztelettel kérjük a 
Bizottságtól a kollégiumi pénzkeret emelését. 

 

Varga Albin s.k., 
a Népművészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 
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Szépirodalmi Szakmai Kollégium 

Vezető: Takáts József 
Titkár: Lovász Marianna 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   344 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/2 Tárgyévet megelőző 2. év   -120 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   32 900 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   256 900 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 939   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 358 251 900 000
8 címzett 13 5 000 000
9 egyedi 0 0
10 ÖSSZESEN: 371 256 900 000
11 Ebből céltámogatás 30 30 000 000

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 371 256 900 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 88 127 994 841

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

88 127 994 841

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 459 504 894 841
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 
Az alábbi szakmai beszámoló igyekszik válaszolni a megadott bizottsági szempontrendszer 
kérdéseire, szerkezetében azonban a kollégium tevékenységének témáit és problémáit követi.  
 
A kollégium összetétele 

A kollégium személyi összetétele 2010-hez képest 2011-ben egy helyen változott: 
Szentmártoni János lemondását követően Ekler Andrea került a testületbe. Így a kollégium 
tagjai 2011 tavaszától kezdve: Budai Katalin, Ekler Andrea, Elek Tibor, Péczely Dóra, 
Reményi József Tamás, Takáts József, Thimár Attila, Vörös István. A kollégium tagjai az 
NKA új bizottságának (vagy az illetékes miniszternek) a döntése értelmében nem töltik ki 
mandátumukat, a kollégium 2011 végével megszűnt.  
 
A kollégium pályázatai 

A kollégium 2011-ben ötfajta pályázatot írt ki: szokásos gyakorlatát követve folyóiratkiadás-
támogatási, könyvkiadás-támogatási, rendezvénytámogatási és egyéni alkotói támogatási 
pályázatot, rendkívüli esetként pedig fordítástámogatási pályázatot. Az első négy pályázat 
támogatásai a magyarországi és határon túli magyar irodalmi intézmények (folyóiratok, 
könyvkiadók, gyereklapok, írószervezetek, fesztiválok, táborok, konferenciák, író-olvasó 
találkozók stb.) alaptevékenységeihez való hozzájárulások. Az ötödikként említett pályázatot a 
Magyar Könyv Alapítvány 2011. évi megszüntetése tette indokolttá: kollégiumunk 
„átvállalta” az MKA már lezárt fordítástámogatási (magyar irodalmi művek idegen nyelvekre 
való fordításának támogatásáról van szó) pályázatának finanszírozását. A kollégium 
pénzkerete nem tette lehetővé, hogy további programokat is támogasson. A kollégium 2010-
ben nem támogatott egyedi pályázatot, más kollégiummal közösen kiírt és bírált pályázatai 
sem voltak.  
 
A kollégium pénzügyi keretének 2011. évi története 

Az NKA Bizottsága által jóváhagyott kollégiumi pénzügyi keret 2011 januárjában 344 millió 
Ft volt. A kollégium januárban döntött szokásos (még 2010 őszén kiírt) folyóiratkiadás-
támogatási pályázatairól, melyekre összesen 230 millió Ft-ot fordított. A kormányzat által ezt 
követően elrendelt zárolás a kollégiumi keretet 37,8 millió Ft-tal csökkentette; azaz 2011 
márciusában, az újabb pályázati kiírások idején, a kollégium felhasználható kerete 76,2 millió 
Ft volt. E keret terhére írta ki a kollégium a szokásos könyvkiadás-támogatási, egyéni alkotói 
támogatási és irodalmi rendezvény-támogatási pályázatát, az alábbi pénzkeretekkel: 

Egyéni alkotói támogatás:  10 millió Ft 
Könyvkiadás-támogatás:    45 millió Ft 
Rendezvény-támogatás:     20 millió Ft 

2011 őszén az NKA Bizottság pótlólagosan 44 millió Ft-tal töltötte fel a kollégium keretét. 
Eredetileg úgy terveztük, hogy ebből 24 millió Ft-ot fordítunk a könyvkiadás-támogatásra, 10 
millió Ft-ot fordítástámogatásra, 10 millió Ft-tal pedig megnöveljük a 2012. évi 
folyóiratkiadás-támogatási keretünket, ugyanis 2010-től eltérően 2011-ben az NKA 
Bizottsága engedélyezte, hogy előrehozzuk decemberre a 2012. évi folyóiratkiadás-
támogatási döntésünket. 2011 késő őszén azonban az NKA új bizottsága halasztott hatályúvá 
minősítette a folyóiratkiadás-támogatási pályázatot, amelyről már nem a mi kollégiumunk, 
hanem egy 2012 elején felállított új kollégium döntött. Ennek következtében a 44 millió 
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forintos keretet megosztottuk a két őszi pályázatunk között, az alábbi módon:  

Fordítástámogatás:          12,6 millió Ft 
Könyvkiadás-támogatás: 31,4 millió Ft 

 
A 2011. évi tényleges kollégiumi költségvetés 

 
 Meghívásos folyóirat-támogatás: 110.000.000 Ft 
 Nyílt folyóirat-támogatás: 120.000.000 Ft 
 Összes folyóirat-támogatás: 230.000.000 Ft 
    
 Könyvkiadás-támogatás: 70.400.000 Ft 
 Kritikai kiadások támogatása: 4.000.000 Ft 
 Fordítástámogatás: 12.600.000 Ft 
 Irodalmi rendezvény-támogatás: 19.900.000 Ft 
 Egyéni alkotói támogatás: 40.000.000 Ft 
 (amelyből 30 millió Ft-ot a MASZRE biztosított) 
 Összes 2011. évi felhasznált pénzkeret: 376.900.000 Ft 

 
Folyóiratkiadás-támogatás 

Az NKA Bizottsága 2009-ben döntött úgy, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a 
Szépirodalmi Szakmai Kollégium korlátozott számú folyóirat esetében meghívásos, 
hároméves támogatási pályázatot írjon ki, míg a többi folyóirat esetében megmaradjon a nyílt, 
egyéves támogatási pályázat kiírása mellett. A hároméves támogatási forma és 
kötelezettségvállalás indoka a biztonság és a tervezhetőség volt: a meghívásos pályázat által 
legalább néhány irodalmi folyóirat (a kollégium szerint a legfontosabb magyar irodalmi 
folyóiratok) biztos, kiszámítható pénzügyi helyzetbe kerülhetett, s ezáltal tervezhetővé vált a 
kereteik közt folyó szakmai-szellemi munka. A kollégium még 2009-ben döntött a hároméves 
támogatásban részesülő folyóiratok köréről, lebonyolódott meghívásos pályázatuk, amelynek 
megfelelően meghatározódott a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es évre a támogatásuk mértéke, 
a 2012. évre vonatkozóan 120 millió Ft összegben. A többi folyóirat támogatásának nyílt 
pályázatát 2010 őszén írta ki a kollégium és 2011 januárjában bírálta el, 110 millió Ft-ot 
használva fel. Ebből közel 20 millió Ft esett internetes irodalmi vagy kulturális portálok, 
felületek támogatására. A legkisebb megítélt támogatás félmillió, a legnagyobb 9 millió Ft 
volt.  
 
Könyvkiadás-támogatás 

A kollégium könyvkiadás-támogatási pályázata (hagyományosan) egyrészt magyar irodalmi 
(vagy irodalomról szóló) művek kiadását, másrészt a magyar irodalom klasszikusainak és 
örökségének kritikai kiadásait támogatja: mindkét esetben a könyvkiadás előtámogatásáról 
van szó. 2011-ben két könyvkiadás-támogatási pályázatunk volt: tavasszal és ősszel, összesen 
közel 75 millió Ft keretösszeggel, amelyből az elsőként említett területre valamivel több, mint 
70 millió Ft, az utóbbi területre 4 millió Ft jutott. Az elsőként említett területen az első kiírás 
és elbírálás alkalmával például hetvenöt könyvkiadó pályázatait támogattuk, ezek között 
tizenhárom határon túli magyar kiadót, tizenhat magyarországi vidéki kiadót. (Ezek az adatok 
csak hozzávetőlegesek: a kiadók cégbejegyzési helye néha nem azonos a tényleges működési 
helyükkel.) Az arány a második kiírás és elbírálás esetében is közel azonos volt.  A második 
pályázati döntésünkkor a legkisebb támogatási összeg egy könyvre 200.000 Ft, a legnagyobb 
900.000 Ft volt.  
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Rendezvénytámogatás 

A kollégium 2011-es rendezvény-támogatási pályázata kisebb összegű volt, s ezért szűkebb 
területre terjedt ki, mint előző években kiírt hasonló pályázatai. 2011 kora tavaszán, a 
kormányzati zárolást követően, a kollégiumi keret aktuális nagysága nem tett lehetővé 
nagyobb összegű pályázati kiírást; a kollégiumi keret pótlólagos őszi kiegészítése pedig már 
túl kései volt ahhoz, hogy érdemes legyen újabb 2011-es rendezvény-támogatási pályázatot 
kiírni. Ennek következtében a tavaszi kiírásban kikerültek a támogatandó körből az író-olvasó 
találkozók, a könyvbemutatók és az olvasás-népszerűsítő programok. Így a kollégium 
rendezvény-támogatási pályázatát csak irodalmi táborok, fesztiválok és konferenciák 
megrendezésének támogatására írta ki. Összességében 2011-ben jóval kevesebb NKA-
támogatás jutott e tevékenységekre, mint a korábbi években. A rendezvény-támogatási 
programunkon huszonöt pályázó nyert, közöttük kb. nyolc magyarországi vidéki, négy 
határon túli pályázattal. (Ezek az adatok is csak hozzávetőlegesek: vannak budapesti 
bejegyzésű pályázók vidéki rendezvényhelyszínnel, határon túli résztvevőkkel stb.) Az 
odaítélt legkisebb összeg 300.000 Ft volt, a legnagyobb 1,7 millió Ft (a JAK hagyományos 
műfordító szakmai tábora megrendezésére).  
 
Egyéni alkotói támogatások 

Az NKA MASZRE-val kötött 2010. évi megállapodásának értelmében 2011-ben a MASZRE 
30 millió Ft-tal támogatta kollégiumunk egyéni alkotói támogatásokra kiírt pályázatát, 
amelyhez a kollégium saját keretéből 10 millió Ft-ot tett hozzá. Ennek következtében a 
kollégium döntésekor negyven alkotónak ítélt oda tíz hónapra összesen fejenként egymillió 
forintnyi támogatást. A döntéshozatalnál tanácskozási joggal jelen volt – a megállapodásnak 
megfelelően – a MASZRE képviselője is. A döntéssel huszonöt budapesti, tíz magyarországi 
vidéki, öt határon túli magyar alkotót támogattunk. 
 
Fordítástámogatás 

Magyar Könyv Alapítvány 2011. évi megszüntetése tette indokolttá, hogy kollégiumunk 
„átvállalja” az MKA már lezárt fordítástámogatási (magyar irodalmi művek idegen nyelvekre 
való fordításának támogatása) pályázatának finanszírozását. Ennek érdekében írtunk ki 
pályázatot az MKA kuratóriuma által már kiválasztott külföldi kiadók és lefordítandó, 
kiadandó művek számára, mely lényegében meghívásos jellegű volt, noha formai értelemben 
nem minősült annak. A pályázat keretén belül húsz könyvkiadó pályázatát támogattuk: a 
legkisebb megítélt támogatás 400.000 Ft, a legnagyobb 900.000 Ft volt. A támogatásoknak 
köszönhetően klasszikus és kortárs magyar irodalmi művek jelenhetnek meg világ- és kisebb 
nyelveken. 
 
Az NKA alapvető céljai és a kollégiumi döntések 

Az NKA alapvető céljai – az alkotás, a terjesztés és a megőrzés – nehezen szétválasztható 
módon, s mennyiségileg nem kifejezhető arányban egyesülnek a kollégium által támogatott 
tevékenységekben: a folyóirat-készítés, könyvkiadás és az irodalmi rendezvény támogatásával 
egyszerre támogatja a kollégium az alkotást, a megőrzést és a terjesztést. Az egyéni alkotói 
támogatás pályázata értelemszerűen egyedül az alkotást támogatja.  
 
A bizottsági stratégia, a kollégiumi stratégia és a kollégiumi döntések 

Az az évente ingadozó (év közben is bizonytalanná váló nagyságú) pénzkeret, amely a 
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kollégium rendelkezésére állt az elmúlt években, csupán a magyar irodalom intézményei 
(folyóiratok, könyvkiadók, gyereklapok, fesztiválok, táborok, konferenciák stb.) 
alaptevékenységeinek a támogatását tette lehetővé. A kollégium 2010-ben elfogadott 
stratégiájában (mely az NKA Bizottság stratégiájához illeszkedve készült el) megjelölt ugyan 
több új területet is, amelyekre a kollégium szívesen kiterjesztette volna támogatási 
tevékenységét, ha megfelelő pénzkeret állt volna rendelkezésére, ám valójában sosem 
működött a stratégiája szerint. A kollégium álláspontja ugyanis az volt, hogy a stratégiában 
felvázolt új, fejlesztő-ösztönző jellegű pályázatokat csak abban az esetben tudhatja kiírni, ha e 
kiírások mellé rendelt pénzkeretekkel nem veszélyeztetné az említett alaptevékenységek 
támogatását. Ugyanakkor a kollégium részben már korábbi döntési gyakorlatában és 2011-es 
döntéseikor is követett hasonló elveket, mint a bizottsági stratégia preferenciái, ha azt a 
beérkezett pályázatok színvonala, illetve a rendelkezésre álló pénzkeret lehetővé tette, például 
a gyermekirodalmat megjelentető kiadók, illetve az irodalmi intézményrendszer 
decentrumainak támogatása terén. Ugyanígy természetesnek tekintette a határon túli magyar 
pályázók lehetőségek szerinti támogatását is. E tárgyú döntéseikor igyekezett figyelembe 
venni más a kollégiumok, kormányzati programok támogatási döntéseiről rendelkezésre álló 
információit is.   
 
Az NKA Igazgatóság működése és a kollégium 

A kollégiumnak a 2011-es évben két titkára volt. Megítélésem szerint az előbbivel 
megfelelően, az utóbbival zökkenőmentesen működött együtt a kollégium. A kollégium tagjai 
az elvárt mértékben vettek részt a Belső-ellenőrzési Osztály helyszíni teljesítmény-
ellenőrzésein, általában megnyugtató szakmai tapasztalatokkal.  
 
A kollégium működésével, döntéseivel kapcsolatos részletes statisztikai adatokat az NKA 
Igazgatósága tudja a Bizottság rendelkezésére bocsátani.  
 
 

Takáts József s.k., 
a Szépirodalmi Szakmai 

Kollégium elnöke 
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Színházi Szakmai Kollégium 

Vezető:  Szabó István 
Titkár: Hajas Gizella 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   260 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   -787 000

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -45 000 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   8 338 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   222 551 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 501   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 254 196 551 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 22 26 000 000
10 ÖSSZESEN: 276 222 551 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz 0 0
14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 276 222 551 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 22 78 550 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT KULTURÁLIS 
PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

19 146 310 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

41 224 860 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 317 492 411 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).  

A színházi terület stratégiájában megfogalmaztuk, hogy az előadóművészet természete 
szerint produkció csak a közönséggel való találkozásban újraalkotva létezik. Az 
„Alkotás-terjesztés” ezért egységében jelenik meg számunkra. A produkciók 
létrehozásának, mint alkotómunkának, valamint továbbjátszásának és utaztatásának, 
mint terjesztésnek a támogatása egyformán fontos, de ebben a komplex kategóriában 
jelent meg számunkra a művészképzésben létrejött művek és a közönség 
találkozásának, és általában az ifjúság színházra nevelésének segítése. A „Megőrzés”-t 
is a terület sajátosságait figyelembe véve kell értelmeznünk. Legszűkebben csak az 
előadásokról készült felvételeket sorolhatnánk ide, azonban célszerűnek láttuk ebbe a 
körbe bevonni a kiadványokat, a folyóiratokat, a kiállításokat is. 

2011-ben a beérkezett /nem érvénytelen és nem halasztott/ pályázatok száma 465 volt. 
Ebből 276, azaz kettőszázhetvenhat kapott támogatást. Ez a 60% azonban nem szakmai 
szigorúságunk, hanem szívjóságunk, gyengeségünk tükre. A nyertes pályázók átlagosan 
800.000 forint támogatásban részesültek. A kiírások egy részénél meghatároztuk az 
elnyerhető legnagyobb összeget, más esetekben pedig a kiosztható csekély keretösszeg 
bizonyult elriasztó hatásúnak.  

A támogatott pályázatokat a kért sémába állítani nem tudjuk, ebben az igazgatóság által 
összeállított táblázatok sem segítettek. A stratégiában megfogalmaztuk, hogy a 
támogatás és terjesztés a keret mintegy háromnegyedét, a megőrzés és az egyéb célok 
20-25%-át teszik ki. Ezt az arányt a pályázati eredmények ismeretében nagyjából 
tartottuk. 

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba?  

A beérkezett pályázatok visszaigazolták a kiírások helyességét. Egyetlen kiírás sem 
bizonyult kudarcnak. A beérkezett pályázatok támogatásigénye ugyanakkor látványosan 
bizonyította a keretek szűkösségét. Nem egyszer a meghirdetett kerethez képest négy-
ötszörös volt az igény. 

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél- és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?  

A kollégium fontosnak tartotta, hogy a korábban is sikeresnek bizonyult pályázatokat 
lehetőség szerint megint kiírjuk, ezzel az állandóságot képviseljük a sok-sok 
bizonytalanság közepette. Kiemelt programnak a második alkalommal meghirdetett 
színházi nevelési projekteket támogató pályázatot tekinthetjük. A viszonylag kis keret 
ellenére modellértékű kezdeményezések születtek, tartalmas együttműködés alakult ki 
színházak és iskolák között. 

1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a Kollégium a 2011. évben?  
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2011-ben nem volt ilyen évforduló. 

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Speciális problémának az elmúlt évek gyakorlata alapján a minisztériumi pályázatokkal 
való párhuzamosságot, valamint a miniszteri keretből történt támogatások egy részét 
láttuk.  

Jó lett volna, ha kapunk a minisztériumtól egy pályázati naptárt, hogy tartalmi és 
időbeni egybeeséseket elkerüljük, kérésünkre azonban csak részben tudtak tényszerű 
választ adni, sem összegszerűségében, sem pedig tartalmában nem tudták például 
megmondani, hogy terveznek-e külön minisztériumi pályázatot a határon túli magyar 
színházaknak.  

A miniszteri keretből, illetve a kiemelt kulturális programok/nagyrendezvények 
kollégiuma révén is, jelentős összegek jutottak a színházi területre. 

ezer forintban 
 

Összes % 
Szakmai 

Kollégium 
% 

Kiemelt 
Programok

% 
Miniszteri 

Keret 
% 

2009 529.691 100 259.312 48,9 73.080 13,8 197.299 37,3
2010 687.765 100 193.710 28,2 272.545 39,6 221.510 32,2
2011 447.411 100 222.551 49,7 146.310 32,7 78.550 17.6

 
Ez a táblázat jól mutatja a Színházi Szakmai Kollégium helyét a NKA által nyújtott 
összes támogatáson belül. Mivel minden megvalósult produkció, projekt a NKA-t 
tünteti fel támogatóként, függetlenül attól honnan kapta a pénzt, olykor olyan 
döntéseket is nekünk tulajdonítottak, amiről nem is volt tudomásunk. Az eredményeket 
megvizsgálva megállapítható, hogy nem egy esetben a pályázó azért fordult közvetlenül 
a miniszterhez, hogy a nyílt versenyben való megmérettetést elkerülje. 

ezer forintban 
 2009 2010 2011 
A miniszteri keretből egy projektre jutó átlagos támogatás 6.165 7.372 3.570
A szakmai kollégiumi keretből egy pályázóra jutó támogatás 1,097 1,429 0,806

 

2. Stratégiai kérdések 

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

A 2010/2011 fordulóján elfogadott stratégiai elképzelésekhez tartottuk magunkat, 
okulva korábbi tapasztalatokból minél gyorsabban kívántuk a pályáztatást lebonyolítani. 
Nem értettünk egyet például azzal az általános stratégiai célkitűzéssel, hogy minél több 
pályázó kapjon akár az igényelt összegnél jelentősen kisebb támogatást. Ez a 
követelmény színházi területen általánosan nem érvényesíthető. Igyekeztünk megtalálni 
azt a racionális határt, amelynél még nem lehetetlenül a tervek megvalósítása. 

2.2. Segíti-e a kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  
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Nem érzékeltünk ilyen hatást. 

2.3. A kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai – Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

Minden esetben igyekeztünk ilyen információkat beszerezni, és a döntés során 
figyelembe is vettük, ahol lehetett. Kizáró elvként nem fogalmaztuk meg a máshol 
elnyert támogatást. 

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest – vidék – határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve a beszámolóban adjanak erről részletes visszajelzést. 

A kiírásnál nem volt mód erre törekedni, földrajzi helyzetétől függetlenül mindenki 
azonos eséllyel pályázott, és mint az alábbi táblázat mutatja is, döntéseink 
összességében kiegyensúlyozottnak bizonyultak. 

 
 Beérkezett Támogatott Igényelt összeg Megítélt összeg 
 db % db % ezer Ft % ezer Ft % 

Budapest 256 51,1 149 54,0 509.392 53,9 123.616 55,5
Vidék 171 34,1 93 33,7 327.343 34,7 75.089 33,7
Határon túl 74 14,8 34 12,3 107.717 11,4 23.845 10,7
 501 100,0 276 100,0 944.452 100,0 222.551 100,0

 
Budapest túlsúlya adottság, az országos intézmények itt vannak és a szakmai elit is ide 
koncentrálódik. A határon túli pályázatok alacsonyabb hányada azzal magyarázható, 
hogy volt olyan kiírás, amely ezt a szférát nem érinthette. (A rendszeres színházi 
nevelési pályázat iskolákkal való együttműködésben valósult meg, a kollégiumi keret 
20%-át használtuk erre). 

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését?  

Külön pályázatot nem írtunk ki, de a báb- és gyerekelőadásokat mindig preferáltuk a 
döntések során. A kollégium által az új produkcióra kiírt pályázat három fajta előadást 
preferált, ezek egyike a gyermek- és ifjúsági előadás volt. A színházi nevelési 
programra vonatkozó kiírás szintén a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozta meg.  

Nem tartanám célszerűnek kívülről, előre meghatározni a részesedést, ha pedig a 
kollégium aktuálisan ezt célszerűnek tartja majd, akkor úgyis megteszi. 

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)?  

A legnagyobb összeget az év végi maradvány elköltése érdekében egy meghívásos 
pályázatban szavaztuk meg, ez azonban nem tipikus. A pályázati kiírásokban általában 
szerepelt a megítélhető legmagasabb összeg. A felső korlát nélkül meghirdetett 
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pályázatban a produkcióra 1,4 millió forint maximumot, színház-pedagógiai programok 
támogatására pedig 1,3 millió forintot szavazott meg a kollégium. Mivel mindkettőben 
többségében kőszínházak pályázatait honoráltuk, kijelenthetjük, hogy volumenében az 
adott előadás díszletköltségeinek a töredékét szavaztuk meg, ezen belül többet az 
értékesebbnek ígérkező produkciónak, a másik esetben pedig egy szerény összeggel 
támogattunk a színházra nevelést, amire valószínűleg nem lett volna pénze sem a 
színháznak, sem a közreműködő iskoláknak. 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére?  

2011-ben az utóbbi évek gyakorlatához hasonlóan 8% volt az egyedileg elbírált sikeres 
pályázatok aránya. Ebben több olyan esemény, szakmai tanácskozás, szakmai szervezet, 
stb. kapott támogatást, amely máshova nem tudott pályázni. Az egyedi pályázatok 
számát egyféleképpen lehet visszaszorítani, ha a kollégium kevesebb pályázónak ítél 
meg támogatást. 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére?  

1,8% volt a támogatott pályázatok között meghívásos, az év végi maradvány 
elvesztésének megakadályozására éltünk ezzel az eszközzel. Ahogy ezt tettük az előző 
év végén is.  

2.9. Adjon a kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!  

A pénzkeret kevés, a felhasználás eredményes volt. Keretmaradvány nem volt. 

2.10. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

A stratégiához kapcsolódó és ebben a kérdéssorban máshol meg nem fogalmazható 
probléma az egyes szakmai kollégiumoknak megállapított keret nagysága. Nem tudunk 
arról, hogy a korábbi évek ilyen irányú változásait elemző munka, vagy pedig az egyes 
kulturális terület egészének finanszírozását áttekintő tanulmány készült volna. Az egyes 
szakmai kollégiumok keretösszegeinek megállapításában legerősebb tényező a tradíció, 
ugyanakkor az évenkénti kis elmozdulások tendenciává válnak, amely aztán egyes 
területek erősödését, mások háttérbe szorulását, lemaradását eredményezi. Ez a felvetés 
az új kollégiumi felállásban nyilván nehezen értelmezhető, de akármilyen csekély 
igazsága is van, az a vegyes kollégiumoknak a napi működés problémáin messze 
túlmutató gondjára hívja fel a figyelmet.  
 

3. Működési kérdések  

3.1 Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer? 

Ez a kérdés számomra egy négy éves, a pályázati rendszerre épülő kollégiumi munka 
után nem értelmezhető. Amennyiben azonban a pályáztatás bürokratikus elemeinek 
növekvő súlyát ide lehet érteni, akkor akadályozza. 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   207  /  317 
 

 
 

 
 

 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal? 

A kollégium kapcsolata a Bizottsággal megfelelő, az Igazgatósággal kiváló. 
Ugyanakkor érthetetlen számomra, hogy a kollégiumok tagjai, vezetői miért nem 
kapnak hálózati hozzáférést a korábbi, amúgy teljesen nyilvános adatokhoz, ha másképp 
nem, akkor az Igazgatóságon egy nekik fenntartott gépen keresztül. A honlapon való 
tájékozódás nem vezet eredményre, amennyiben valaki egy konkrét vonatkozásban 
szeretne anyagot gyűjteni (például több kollégium illetőségébe tartózó pályázókról, 
elutasított pályázatokról stb.).  

3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal? 

Erre nem került sor 2011-ben. 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

A Színházi Szakmai Kollégium a Bizottság intenciónak megfelelően halasztó döntést 
hozott. Az Elnök úr felé kollégium vezetőként írásban, majd pedig a kollégiumi 
tagokkal együtt a soros ülésen szóban megfogalmaztunk bizonyos aggályokat, illetve 
egy levélben ajánlottuk az új Folyóirat-kiadási Kollégium vezetője figyelmébe azokat 
az elveket, amelyek az elmúlt években döntéseinket vezérelték. Amennyiben a kérdés 
2012. évi januári döntésre is vonatkozik, habár ebben nem vagyunk már kompetensek, 
akkor annyit mondhatunk, az új kollégium döntése nem minden esetben követte 
ajánlásunkat. A döntés kritikáját ezen túl nem érzem feladatomnak, külön felkérésre 
természetesen megteszem. 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?  

Teljes mértékben sikerült. Az igazgatóság munkatársai maximális segítséget nyújtottak 
ebben.  

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről?  

2011-ben a Színházi Szakmai Kollégium minden tagja részt vett teljesítést ellenőrző 
helyszíni vizsgálaton. 4 vidéki és 4 fővárosi ellenőrzés volt, a vizsgált támogatási 
összeg 52 millió 800 ezer forint, a megvalósítások minősítése minden esetben 
megfelelő. Az Ellenőrzési Osztály munkatársaival együtt végzett ellenőrzésekkel 
kapcsolatos tapasztalatink pozitívak. Mindkét ellenőrzési szempont (a pénzügyi és a 
szakmai) egyformán fontos volt, az ellenőrzés során feltáruló gyakorlati problémák 
megértése segített abban, hogy jobb pályázatok kerüljenek kiírásra. 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Valószínűleg más területeken is jelentkező probléma, hogy az egységes pályázati 
szöveg nagyon különböző helyzetben lévő pályázóknak szólhat. Jól szervezett állami és 
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önkormányzati szervezetek vannak a sor egyik végén, profi apparátussal, garantált 
támogatással, a másik végén pedig szakapparátus nélküli, örökös likviditási gondokkal 
küzdő mini színházi vállalkozások, amelyek akkor képesek csak dolgozni, ha 
viszonylag gyorsan kapják meg a pénzt és az elszámolás is kellően rugalmas. A 
292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet bizonyos esetekben komoly adminisztratív 
gátja volt a művészi alkotómunkának. 
 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

A pályázók számának változása csak akkor értékelhető, ha a kollégium nagyjából 
ugyanazokat a pályázatokat írja ki. Mivel 2010-ben kimondottan széles körnek szóló 
produkciós pályázat nem volt, kevesebb pályázó volt, mit 2009-ben illetve 2011-ben. A 
pályázók felkészültsége javult, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő szféránál. Az 
alternatív színházaknál élet-halál kérdése, hogy kapnak-e támogatást. Más kérdés, hogy 
a kiírási szempontok és teljesítendő elvárások számának növekedése miatt ők sem élnek 
meg a korábbi rutinból. 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak? 

A színházi paletta különböző helyén található színházak egyek abban, hogy minden 
támogató fillér számít, de helyzetük révén nagyban különböznek is. Ami az egyiknek a 
normális működés folyamatosságához nyújthat némi segítséget, az a másiknak a túlélés 
esélyét növeli csupán. Az előbbieknél az állami és fenntartói támogatás viszonylag 
magas jegybevétellel (valamint az ennek alapján fogadható tao-val) egészül ki. A 
jegybevétel és a támogatás aránya ebben a szférában, országos átlagban 30 és 70%. 
Vidéken inkább 20 és 80%, Budapesten pedig 40 és 60%, egyes nagy szórakoztató 
színházaknál a jegybevétel meghaladhatja a támogatás mértékét, azaz 50% fölé 
kerülhet. (A Színházi Szakmai Kollégium kerete a közpénzből származó színházi 
támogatás mintegy 1%-a, EGY százaléka!) 

A pályáztatás ma olyan verseny, amelyben az is általában indulni kényszerül, akinek 
nincs is igazán szüksége pénzre. A nagyszínháznak nem segít a filléres támogatás, és 
mivel programját mindenképp megvalósítja, könnyedén elszámol. A független színház 
közben lassan nem talál más támogatót a Nemzeti Kulturális Alapon kívül. A főváros 
már nem pályáztat, szponzorok nincsenek, a tao számára még filléreket sem hoz, ezért a 
csökkentett támogatást is kénytelen elfogadni. Bár a Színházi Szakmai Kollégium 
összetétele nem képezte le ezt a megosztottságot, de a kollégiumi tagok nagyfokú 
empátiával mégis képesek voltak nem egy esetben pozitív diszkriminációt alkalmazni.  

A magyar színházak egy része a szomszédos országokban működik, az ottani 
struktúrába illeszkedve finanszírozódik. A szakmai kapcsolatok, a személyek és az 
előadások szabad mozgása azonban megkívánja, hogy magyarországi közpénz-
támogatásokból részesüljenek, és minden olyan NKA-pályázaton rész vehessenek, 
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amely értelmezhető számukra. Minisztériumi támogatásuk az elmúlt években 
minimálisra csökkent, ezért körükben is felértékelődött a Kulturális Alap szerepe.  

4.3. A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete?  

Az igazgatóság által készített összeállítások igen hasznos segítséget jelentenek. 
Produkciós pályázat esetén egy jövőbeli terv megvalósulását illetően a korábbi 
történések, mint referenciák csökkenthetik a kockázatot. Ezért nem is a támogatottság 
mértéke, hanem a támogatás hátterével megvalósult minőség befolyásolja a döntést. 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

Az évről évre bonyolultabbá váló pályázati adminisztráció sem a pályázók, sem a 
bírálók helyzetét nem javítja és végképp független a megvalósuló produkció várható 
minőségétől.  Talán a korábbiakból is kiderült egyszerűsítés-pártiak lennénk.  

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban? 

Átfogó stratégia az NKA-támogatás által lefedett területek sokfélesége miatt igen 
nehezen fogalmazható meg. Egy túl általános vízió azt az érzést kelti, hogy a leírtak 
többé-kevésbé mindenkire érvényesek, „kivéve minket”. A szakterületi stratégiák 
összesítése sem feltétlenül vezetne eredményre.  

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 6-
án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án a 
Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi 
a kollégium?  

A válasz megadásában az Előadó-művészeti Kollégium illetékes. 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

A korábbiakban már jeleztük ezeket. 
 
 

Szabó István s.k., 
a Színházi Szakmai  
Kollégium vezetője 
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Táncművészeti Szakmai Kollégium 

Vezető: Uhrik Dóra 
Titkár: Fodorné Koltai Györgyi 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   235 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -23 800 000
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   2 200 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   213 400 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 674   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 271 189 230 000
8 címzett 5 15 000 000
9 egyedi 14 9 170 000
10 ÖSSZESEN: 290 213 400 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 290 213 400 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 7 37 800 000

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

8 37 000 000

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 + 
...) 

15 74 800 000

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 305 312 000 000
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0
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A kollégium beszámolója 

1. Szakmai, tartalmi kérdések  

1.1. A támogatott pályázatok aránya a Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott 
célok alá rendelt témákban (alkotás, terjesztés, megőrzés, egyebek).  

A kollégium 2011. évben az alábbi arányok szerint támogatta a beadott pályázatokat: 
Alkotás:    40% 
Terjesztés, megőrzés:  40% 
Egyéb:    20% 

Fentiek alapján úgy vélem, a kollégium követte a megfogalmazott célokat. 

1.2. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha nem, mi volt a 
hiba?  

A Táncművészeti Kollégium altémáinak megfogalmazása egyértelmű, részletesen 
eligazító, melyet a pályázók is jól értelmeztek. A kiírások fedik a pályázók céljait.  

1.3. A Bizottság által kiemelt (cél és címzett) témák és irányelvek alapján megfogalmazott 
feladatok ellátása megjelent-e eddig is a kollégium döntéseiben? Volt-e a szakmai 
kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?  

A kollégium döntéseiben megjelent a kiemelt célok támogatása – az alkotás, terjesztés, 
megőrzés tekintetében. Az új produkciók létrehozása kapta a leghangsúlyosabb 
támogatást. 2011-ben nem volt saját kiemelt programja a kollégiumnak. 

1.4. Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott a kollégium a 2011. évben?  

A Kollégium nem támogatott 2011-ben kiemelt eseményt.  

1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Az új produkciók létrehozása témában olyan sokszoros volt a pályázók száma a 
támogatási összeghez képest, hogy nem az elaprózás mellett döntött a kuratórium. A 
hiteles, eddig is kiemelkedően, színvonalasan működő pályázókat nagyobb összeg 
megítélésével támogattuk, a kevésbé színvonalas pályázóknak kénytelenek voltunk 
„elengedni a kezét”.  
 

2. Stratégiai kérdések  

2.1. Van-e a kollégiumnak rövid és/vagy hosszú távú támogatási elve (szakmai vagy 
pénzügyi), melyet a 2011. évi döntések során stratégiaként érvényesített?  

Szakmai stratégia 

A komoly művészi értéket képviselő pályázók támogatása volt a prioritás – kivétel 
nélkül minden műfajban. Az amatőr csoportokat, versenytáncot, társas táncot, azok 
produkcióit a kollégium most sem támogatta. Természetesen az alkotás, terjesztés, 
megőrzés támogatásának elve továbbra is érvényesült. A megjelentetett pályázati 
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felhívások, mint az elmúlt évek során folyamatosan, most is igazodtak a táncművészeti 
terület színházi évadhoz való kötödéséhez. 

Pénzügyi stratégia  

A pénzügyi stratégia kialakítása természetesen nagymértékben függ az adott évben 
rendelkezésre álló pénzügyi kerettől. A kollégium stratégiája az volt, hogy a 
rendelkezésre álló pénz arányában olyan mértékben támogathassa a beadott 
pályázatokat, hogy az abban szereplő programok megvalósulásának ne legyen akadálya, 
és ne érkezzen döntő mennyiségű módosítási kérelem a programok pénzügyi hiánya 
miatt. És bár a kollégium továbbra is csak részfinanszírozó kíván lenni, a 
lehetőségekhez képest, az adott kereteken belül, úgy támogatta a pályázatokat, hogy 
azok az eredeti elképzeléseknek megfelelően valósulhassanak meg. A tavalyi évben a 
megszokott gyakorlatnak és stratégiának megfelelően az év elején jelentette meg a 
kollégium a legnagyobb volumenű pályázati felhívását, melynek fő iránya az alkotás, 
terjesztés és megőrzés volt. 

Sajnálatos módon a rendelkezésre álló keret 15%-a a tavasz folyamán zárolásra került, 
ami a II. félévben kiírni kívánt pályázati felhívást némileg módosította, így az csökkent 
tartalommal jelent meg. Szerencsés helyzetet okozott viszont az, hogy szeptember 
folyamán bizottsági határozat alapján a kollégium visszakapta zárolt keretösszegét, így 
az elmaradt altémák pályázati felhívása megjelentetésének már nem volt akadálya. 
Összegezve elmondható, hogy a kollégium lehetőségeihez mérten a rendelkezésére álló 
pénzügyi keretet szakmai stratégiájának megfelelően tudta felosztani. 

2.2. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 
VM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása?  

A más szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásnak nem látható a hatása a 
Táncművészeti Kollégium munkájában.  

2.3. A Kollégium pályázatainak kiírásakor ismeri-e, és ha igen, miként és milyen mértékben 
veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, szervezetei által kiírt 
pályázatokat? (NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai- Közkincs, Tengertánc, 
Jazztámogatás stb.)? Ellenőrzik-e, ugyanígy a határon túli pályázatok magyarországi és 
helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a pályázó nyert-e 
másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget?  

A kollégium számára egy kurátor személyében adott volt az információ a minisztérium 
aktuális pályázatairól. Viszont a működési és produkciós támogatások 
összehangolatlansága ebben az évben is nehézségeket okozott. Támogatási 
szándékunkat az egyéb kiírt pályázatok lehetőségéhez alakítottuk. 

2.4. A kollégiumok a pályázatok kiírásánál törekedjenek a Budapest – vidék – határon túl 
lefedettség megfelelő arányaira, az értékelésnél érvényesítsék ezeket a szempontokat, 
illetve beszámolójukban adjanak erről részletes visszajelzést 

A beérkezett pályázatoknál az alábbi arányok alakultak ki a 2011. év folyamán: 
 
Budapest  60% 
Vidék   28% 
Határon túli  12% 
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A támogatott pályázatok aránya területileg az alábbi: 
 
Budapest  67% 
Vidék   25% 
Határon túli   8% 

A kollégium természetesen törekszik arra, hogy amennyiben lehetséges túlzott 
aránytalanságok ne legyenek a területi eloszlás tekintetében. Az arányok 
tanulmányozása során azonban figyelembe kell venni, hogy a budapesti pályázók sok 
esetben vidéken és határon túl történő bemutatásra, továbbjátszásra is pályáznak. Ezek 
ismeretében a fenti arányok között már nincs akkora különbség, mindamellett, hogy 
Budapest, mint az ország fővárosa a legnagyobb szerepet játssza. 

2.5. Milyen arányban támogatta a kollégium a szakterületén megvalósítható 
gyerekprogramokat? Célszerűnek tartaná-e százalékban megszabni a gyerektámogatás 
részesedését?  

Kollégiumuk a 2011. évben is kb. 5-6%-os aránnyal támogatta a gyermekprogramokat. 
Mind az új produkciókra, mind a forgalmazásra kiírt pályázati felhívás bírálat 
szempontjai között szerepelt a „gyermek- és ifjúsági korosztályt célozzák meg” 
szövegrész. A százalékos részesedés megszabását nem tartanám célszerűnek.  

2.6. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatott pályázatokon (altémák szerint)?  

 legmagasabb legalacsonyabb
produkciók létrehozása 3 millió 150 ezer
produkciók forgalmazása 2,8 millió  

(több produkció forgalmazása 
esetén) 

800 ezer (egy előadás esetén) 100 ezer
nemzetközi kapcsolatok 1 millió 39 ezer
külföldi művészek hazai 
meghívása 

2,5 millió 90 ezer

oktatási intézmények programjai 1,5 millió 300 ezer
határon túli produkciók hazai 
bemutatása 

1 millió 500 ezer

szakmai továbbképzés, 
rendezvény 

3 millió 171 ezer

szakmai kiadványok 1,5 millió 270 ezer
produkciók felújítása 500 ezer 100 ezer
táncművészeti rövidfilmek 800 ezer 570 ezer

 
Néhány altémánál a kollégium a pályázati felhívásban megszabta a maximálisan 
igényelhető támogatás összegét. 

2.7. A benyújtott pályázatok között hány egyedi pályázattal szembesültek? A támogatottak 
között hány százalék az egyedi pályázatok száma? Milyen lehetőséget lát ezek további 
csökkentésére?  

A 2011. évben összesen 32 db egyedi pályázat érkezett, melyből 14-et támogatott a 
kollégium. Ez mind a beérkezett, mind a támogatott pályázatok tekintetében 5%-os 
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arányt jelent. A beérkező egyedi pályázatok számának csökkentésére lehetőséget 
nemigen látok. Minden egyes egyedi pályázat a pályázó szempontjából igen fontos és 
indokolt. A kollégium elsősorban szakmai szempontból, másodsorban pedig pénzügyi 
helyzete arányában nyújtott támogatást az egyedi pályázatokra. 

 

2.8. A támogatott pályázatok között hány százalékot tesz ki a meghívásos pályázatok száma? 
Milyen lehetőséget lát ezek további csökkentésére? 

2011-ben 5 db meghívásos pályázati felhívást tett közzé a kollégium kapcsolódva a 
Magyar EU-elnökség Nemzetközi Szimpózium megrendezése témakörhöz, melyhez a 
Bizottság nyújtott támogatást címzett keret formájában, 15 millió forint értékben. Az ezt 
megelőző években meghívásos pályázati felhívása nem volt a kollégiumnak, így a 
meghívásos pályázatok csökkentésének nincs realitása. 

2.9. Adjon a Kollégium számot 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha van 
ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét!  

A kollégiumnak keretmaradványa nem volt, a rendelkezésére álló pénzügyi keretet 
teljes egészében felosztotta. Ennek tükrében a felhasználás a három pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatok tekintetében eredményesnek mondható. 

2.10 Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

A táncművészeti területre jellemző probléma az általános forráshiány. A „háttérbiztos” 
táncegyüttesek számára kevés a hátterük által biztosított összeg, a függetlenek teljesen 
kiszolgáltatottak. A táncszakma produktumainak létrejötte „jéghegy szindróma”, ami a 
vízből kilátszik, az alatt hatalmas láthatatlan tömb van. Egy táncművészeti produkció 
létrehozásához sok ember komoly fizikai és mentális befektetése, egyidejűleg történő 
együttműködése szükséges, ezért pénzigényes.  Nemcsak a létrehozás, hanem a 
forgalmazás is drága költség, szintén a sok résztvevő miatt. 
 

3. Működési kérdések  

3.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

A pályázati rendszer egy segítő szűrőként működik. A döntést sok vita előzi meg, és 
komoly szakmai tapasztalatot, tájékozottságot igényel a kollégium tagjaitól. Pályázatok 
nélkül semmilyen objektív kapaszkodó nem állna rendelkezésére a kurátoroknak. 

3.2. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A Bizottságban Kiss János képviseli a táncművészetet, vele szoros és jó kapcsolatban 
vagyunk. A Bizottság többi tagjával és más kollégiumokkal nem volt kapcsolatunk. 
Az Igazgatóság részéről ún. szorosabb kapcsolata a kollégiumnak természetesen a 
kollégiumi titkárral van, aki munkájával nagyban elősegítette és megkönnyítette 
munkánkat. Ezen kívül megemlíteném még a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársainak 
segítő munkáját is, melyet a helyszíni ellenőrzések során nyújtottak a kollégium tagjai 
részére. 
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3.3. Bírált-e a kollégium más szakkollégiumokkal közösen pályázatot, akár kivételes esetben 
is? Ha igen, hány alkalommal?  

Nem bírált más kollégiumokkal a táncművészeti kollégium. 

3.4. Melyek a megváltozott folyóirat-támogatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok?  

A folyóiratok, kiadványok támogatása már nem szerepelt feladataink között. Segítő 
szakmai javaslatainkat eljuttattuk a folyóiratok, kiadványok pályázatait bíráló új 
kollégiumhoz. 

3.5. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A határidők és 
ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a kollégiumnak?  

Sikerült megvalósítania Pályázati naptárban meghatározottakat, nincs észrevétele a 
kollégiumnak 

3.6. Melyek a kollégium által végzett, az Igazgatóság Belső-ellenőrzési Osztályával (BEO) 
közös, helyszíni teljesítmény-ellenőrzés szakmai tapasztalatai? Van-e a kollégiumnak az 
ellenőrzés folyamatával kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak 
a BEO által a pályázóknál végzett pénzügyi ellenőrzésekről?  

Tapasztalatom szerint a BEO munkatársai rendkívül együttműködőek, türelmesek és 
segítőkészek. A problémás esetekben mindig a megoldásokhoz vezető utat preferálták, 
az úgynevezett „bürokratikus akadályoztatás” helyett. A pénzügyi ellenőrzések során 
észlelt problémák megoldására szintén segítőkészen törekednek. 

3.7. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Kizárólag a szakterületre jellemző, speciális problémával nem találkoztam. 

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

A korábbiakban is sokszorosa volt a pályázati igény a rendelkezésre álló pénzforráshoz 
képest. A legutóbbi pályázatok esetében tízszerese volt az igényelt összeg a 
megítélhetőnek. A független alkotók száma és támogatásigénye megint nőtt – a kortárs 
tánc területén leginkább. A pályázók szakmai háttere általában hiteles, inkább a 
pályázatok „írásbelisége” gyenge, de ettől eltekintünk a döntésnél az évek óta értéket 
létrehozó alkotóknál, alkotóközösségeknél. A részletes szakmai beszámolót továbbra is 
kérjük. Vannak formailag, tartalmilag, stilisztikailag kifogástalan pályázatok, mögötte 
közepes műveket létrehozó és vannak szűkszavú, gyengébb pályázatok hiteles, 
kiemelkedően tehetséges pályázók tollából, ezért fontos a kurátorok szakmai 
tájékozottsága. 

4.2. A tapasztalatok alapján milyen a pályázatok eredményessége, mennyire van 
összhangban a pályázatok célkitűzése és azok megvalósulása? Milyen tapasztalatokkal 
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szolgálnak a hasznosulást célzó eredményességi szempontok illetve ellenőrzések? 
Mennyire jellemző a pályázókra, hogy egyéb állami forrásból is gazdálkodnak?  

A pályázatok zömében eredményesek, de sok összetevője van a hatékonyságnak: az 
eredeti cél életképessége, egyéb források megszerzése mind befolyásolhatják a 
végeredményt. 
A pályázók közül a nagyobb együttesek, ha egyéb támogatást is megszereznek, akkor 
nyilván láthatóan eredményesebben képesek eredeti céljukat prezentálni. 

4.3 A kollégium döntéseinél bírálati szempont-e a pályázó pályázati előélete?  

Igen, hiszen hiteles szakmai előélete befolyásolhatja a pozitív döntést. Ha több 
alkalommal köztudottan gyenge, értéktelen műveket készített a pályázó az előző 
támogatásokból, akkor nem érdemes további támogatásra. 

4.5. A kollégiumnak mi a tapasztalata és véleménye a pályázati adatlapok kitöltésének 
nehézségeit illetően? 

Akadnak pályázók, akiknek nehézséget okoz a kitöltés, de ez általánosan nem jellemző. 
Információim szerint az Igazgatóság munkatársai mindig segítenek, amennyiben a 
pályázó elakad az adatlap kitöltésében. A költségvetés visszatervezése még mindig nem 
rutinszerűen működik egyes esetekben, de gondolom, ez sem lesz későbbiekben 
probléma. 

4.6. A pályázati tapasztalatok ismeretében milyen észrevételei vannak a Bizottság 
stratégiájával kapcsolatban?  

A Bizottság stratégiáját megfelelően fedi a kollégium kiírási rendszere, a hangsúlyok 
életszerűek és alkalmazhatók. 

4.7. A Nemzeti Kulturális Alap-törvényben megfogalmazott, a Bizottság 2010. szeptember 6-
án megerősített stratégiai célok, illetve a Szakmai Kollégiumok 2010. december 16-án a 
Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen régi/új pályázatok kiírását tervezi 
a Kollégium? 

A 2011-ben nem fogalmaztunk meg pályázati felhívásainkban új altémákat, mivel a 
kollégium úgy érezte régebbi pályázati felhívásai hűen tükrözték a stratégiai célokat. 

4.8. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában?  

Nem találkoztam a táncművészet szakterületére vonatkozó problémával ebben a 
témakörben. 

 
 

Uhrik Dóra s.k., 
a Táncművészeti Szakmai  

Kollégium vezetője 
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Zenei Szakmai Kollégium 

Vezető:  Boronkay Antal 
Titkár: Fodorné Koltai Györgyi 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   360 000 000 
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0 

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

3/1 Tárgyévet megelőző 1. év   -43 300 000 
4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   9 450 000 
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   326 150 000 

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 940   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 458 244 750 000 
8 címzett 2 50 000 000 
9 egyedi 55 31 000 000 
10 ÖSSZESEN: 515 325 750 000 
11 Ebből céltámogatás 0 0 

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz 

0 0 

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 515 325 750 000 
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   400 000 

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretből 76 439 161 000 

16/2 
Szakterület támogatása [28] KIEMELT 
KULTURÁLIS PROGRAMOK KOLLÉGIUMA 

45 228 200 000 

17 
Szakterületi támogatások más keretből (16/1 + 16/2 
+ ...) 

121 667 361 000 

18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17) 636 1 036 411 000 
  2011. évi technikai halasztott döntések 0   
  2011. évi különleges felfüggesztett döntések 0 0 
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A kollégium beszámolója 

 
Készült az NKA Szakmai Kollégiumai 2011. évi beszámolójának szempontrendszere alapján, 
2012. február 24-én. Statisztikai adatok a Zenei Kollégium 2011. évi működéséről 
referensünknél, Koltai Györgyinél találhatók. 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

1.1 A 2011-ben kiírt pályázatok a korábbi évek jól bevált rendszeréhez igazodtak, 
ugyanakkor az év második felében kapott extra felosztható keretből az alkotói profil is 
újból komoly támogatásban részesült. A kollégium pályáztatási politikája a zenei élet 
gyakorlatát követte, vagyis továbbra is a hangversenyrendezésnek (terjesztés) jutott a 
központi szerep (egyúttal a legtöbb pénz), míg a megőrzés funkció hagyományosan a 
lemezkiadás támogatásában manifesztálódott. 

 
E három fő területhez kapcsolódtak azok a pályázati tematikák, amelyek a zenei élet 
infrastruktúrából következően kisebb méretű, de nem mellőzhető támogatást igényeltek 
(zenei versenyek, külföldi szereplések, külföldi művészek meghívása, zenetudományi 
munkák stb.). 

 
Új kiírások is születtek, melyek az előadó együttesek két speciális területét érintették. 
Az egyik az amatőr kórusoknak nyújtott támogatás volt működésük elősegítésére és 
külföldi minősítő versenyeken való részvételre – ez a pályázat a zenepedagógiához is 
kapcsolódott, és széles zenekedvelő rétegeket mozgatott meg. A másik az idáig 
méltatlanul mellőzött koncert fúvószenekarokat támogatta – szintén erős kötődéssel a 
hangszeres zeneoktatáshoz. Mindkét esetben nagyon jó helyre kerültek a pénzek. 

 
Az alkotói támogatás területén ezúttal színpadi művek megírására születtek kiírások, 
részben a komolyzenében (egyfelvonásos operák), részben a könnyű műfajokban 
(musical, táncjáték stb.). 

 
A 2010-ben kiírt szimfonikus zenekari és/vagy nagy együttesekre komponált művek 
pályázatához kapcsolódott – a művek megszületése és előadásuknak biztosítása mint 
közös koncepció jegyében – a díjazott művek előadására megalkotott pályázat is. 

1.2 A beérkezett pályázatok túlnyomó többsége visszaigazolta a kiírások helyességét, 
egyetlen pályázat volt, amely nem váltotta be teljesen a hozzá fűződő reményeket, ez 
pedig a díjazott művek előadásának pályázata volt. Öt kiemelkedő rangú zeneszerzőnk 
nem adott be pályázatot, díjazott művének előadását nem tartotta fontosnak. Egy 
kivétellel részben azért, mert csak a legnagyobb rangú zenekarokkal tudták elképzelni 
műveik bemutatását, ezekkel viszont nem sikerült megszervezni a pályázatot, részben 
(feltételezésem szerint) nem törődtek a bemutatóval, mely esetben a zenekar kapta volna 
a támogatás nagy részét. 

1.3 Saját kiemelt programként a Zenei Kollégium folytatta a már korábban elindított és 
azóta kiemelkedő eredményeket, nemzetközi sikereket felmutató „Bartók Új Sorozat” 
lemezkiadói sorozatának támogatását, másfelől lehetőséget nyújtott az MTA 
Zenetudományi Intézet gondozásában megjelenő Erkel-operák kritikai összkiadásának 
folytatásához, egy újabb opera megjelentetéséhez. 
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1.4 A 2011-es Liszt-emlékév számos eseményét támogatta a Zenei Kollégium, de ezek a 
pályázatok 2010-ben lettek kiírva. 

1.5 A Zenei Kollégium talán legjellemzőbb speciális problémája a komoly és könnyű műfajok 
egy kuratóriumon belüli támogatása. A könnyűzenei kurátorok nyíltan törekedtek a 
könnyűzene hathatósabb támogatására (ki nem mondva, de lényegileg a komolyzene 
rovására) és nehéz volt meggyőzni őket a komolyzene magasabb rendű kulturális 
értékeiről, következésképp támogatásának preferálásáról. Nem annyira a jazz, inkább a 
popzenei rendezvények még precízebb költségkalkulációja és a bevétel elszámoltatása 
valószínűleg segítene a tisztább kép megrajzolásában. 

2. Stratégiai kérdések 

2.1–2.3 Stratégiai elvekről beszélve: nehéz úgy tervezni, hogy az éves pénzkeret 
felhasználhatósága bizonytalan. 2011-ben különböző rendeletek nyomán több 
részletben szűkült a keret az év első felében, ezért, hogy a legfontosabb célokat képesek 
legyünk megfelelően támogatni (hangverseny-rendezés), le kellett mondanunk olyan 
érdekes tervekről, mint a komoly-, könnyű- és népzenei együttesek iskolalátogatásai, 
vagy a külföldi magyar intézetek Liszt-koncertjei. Ugyanakkor az év második felében 
kapott extra pénzalap lehetővé tett újabb alkotói támogatások kiírását, és a már említett 
kórus- és fúvószenekari működések elősegítését. 

 
Kétségtelen, hogy a Zenei Kollégium (2012-től Előadó-művészet Kollégiuma), de 
bármely más kollégium is, függvénye a többi „pénzzel támogató” intézménynek. 
Másképpen fogalmazva: ha egy kollégium stratégiája nem illeszkedik a hazai 
össztámogatások rendszerébe, az magában hordozza az aránytalanság veszélyét. A 
legnagyobb problémának az tűnik, hogy nem létezik (pedig alapvető fontosságú lenne) 
egy koordinációs rendszer, amely számba venne valamennyi támogatást cím és összeg 
szerint, és ezeket hozzáférhetővé tenné valamennyi érdekelt vezető számára. Nem 
fordulhatna elő például, hogy a Zenei Kollégium által egységes határozathozatallal 
elutasított pályázat a miniszteri keretből mégis pénzhez jut, nem is kevéshez. Más 
támogatási forrásokról nem is beszélve. Pillanatnyilag a hírek és adatok informálisan és 
magáncsatornákon terjednek, tehát esetlegesek, nem teljesek, és így adott esetben lobbi 
érdekeknek kedvezhetnek.  

 
Az NKA működése tökéletesen transzparens, és ezt másoktól is elvárhatná. Mint 
legfontosabb kultúratámogató közszereplőnek, joga lenne tudnia a többi szervezet 
pénzosztó tevékenységéről – már csak saját működésének hatékonysága miatt is. 

2.4–2.5 A pályázatok elbírálásánál sohasem merült fel főváros, illetve vidék 
megkülönböztetése. Mindig a pályázó és pályázata szakmai értéke döntött, területi 
szempontból pedig sokkal inkább a vidék/régiók lefedettségére figyelt a kollégium. 
Tehát nem Budapest kontra vidék, hanem, ha vidék, lehetőleg minden régió.  
A határon túli pályázatok kevés száma véleményünk szerint a kintiek 
információhiányára vezethető vissza. A pályázási lehetőség „szájbarágós” tudatosítása a 
határon túli kulturális szervezetekben és vállalkozásokban talán több eredményre 
vezetne. 
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A zenei gyerekprogramok tekintetében a Nemzeti Filharmónia budapesti és vidéki 
ifjúsági koncertjeire támaszkodtunk, ahol kedvezményes vagy ingyenes belépők mellett 
magas szintű zenei ismeretterjesztésben és élő zenei élménnyel gazdagodhatott a fiatal 
korosztályú közönség. 

2.6–2.10 Sok esetben a pályázatkiírások meghatározták az egyes pályázatokra adható 
legmagasabb összegeket, ezeket nem lépte túl a kollégium. Az alsó határt nem lehetett 
mereven meghatározni, mindig az adott pályázat szabta meg, hogy mennyi az az összeg, 
amelyből a pályázat még megvalósítható. Számos pályázat esetén egyenként döntöttük 
el, érdemes-e még valamilyen alacsony összeget megítélni, vagy ez az összeg már nem 
teszi lehetővé a terv érdemi megvalósítását. 

 
Az egyedi pályázatokra költhető pénz meghatározott volt, extra nagy összegeket nem 
ítéltünk meg. Ha lehetőség volt rá, bizonyos egyedi pályázatokat visszasoroltunk a kiírt 
pályázatokhoz. Meghívásos pályázatokat a Zenei Kollégium nem adott ki 
magánszemélyeknek, csak intézményeknek, kiemelten fontos kulturális feladatok 
ellátására. 

 
A 2011. évi pénzkeret szeptemberig kevesebb volt a tervezettnél, így nem tudtuk 100%-
ig teljesíteni tervünket, az ősszel kapott extra pénzt pedig a felhasználási direktíva 
szerint alkotói támogatásra fordítottuk, illetve három meghívásos pályázatra. 2011-ben 
nem keletkezett pénzkeret-maradvány. 

3. Működési kérdések 

3.  A pályázati rendszer jól működik, de nem volt módunkban kipróbálni másfajta 
rendszert, amivel össze lehetne hasonlítani. 

3.2 A Zenei Kollégium kapcsolata a Bizottsággal 2011-ben rengeteget javult a korábbi 
évekhez képest, bizottsági zenei referensünkkel az együttműködés zavartalan, sőt, 
egyenesen gyümölcsöző. Látogatja kollégiumi üléseinket és megszívlelendő 
javaslatokkal él. 

3.3–3.5 Más kollégiummal együtt (Közművelődési Kollégium) meghirdetett pályázatot 
terveztünk (kórusmozgalom tárgykörben), de végül, az idő sürgetése miatt, csak 
önállóan írtuk ki a pályázatot. 

Az újfajta folyóirat-pályázatok esetében testületileg aggódtunk, hogy csak egyetlen 
zenei képviselője lesz a kollégiumnak, de végül az eddigi tapasztalatok és ismeretek 
átadásával nagyban segítettük referensünket, és a végeredmény reális és megnyugtató 
lett. 

 
A pályázati naptárhoz, ahol lehetett alkalmazkodtunk, az új kiírások ütemezését a 
szükségszerűség diktálta. A hangverseny-rendezésnél akadtak olyan rendezvények, 
amelyek a kiírást megelőzően szerveződtek. Nekik, ha indokolt volt, visszamenőlegesen 
is megszavaztuk a támogatást. 

3.5 – 3.7 A Belső Ellenőrzési Osztállyal jó a kapcsolatunk, a pénzügyi elszámolások egy-két 
kivételtől eltekintve rendben zajlottak. Az úgynevezett szakmai szempontok 
szerepeltetése az ellenőrzés során, főleg koncertek esetében, kissé erőltetettnek tűnik. 
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Hogy egy művész vagy együttes milyen diszpozícióban játszott, az még nem 
befolyásolja a pályázat sikerét. Természetesen a koncertszervezés és lebonyolítás 
területén sok ellenőrzésre érdemes momentum akad. 

 
Zenei szakterületet érintő kisebb problémák adódtak, de ezek nem relevánsak, hanem 
csak a munkának velejárói voltak.  

4. Pályázati tapasztalatok 

4.1 – 4.8 Egyértelmű tapasztalat, hogy a koncert-pályázatok száma növekedett, mind a 
komoly, mind a könnyűzenében. Ez részben azzal is indokolható, hogy más állami 
pénzforrások is beszűkültek, és ezért fokozott figyelemmel fordultak a pályázók az 
NKA felé. A hanglemez-pályázatok esetében érezhető nagyobb aktivitás a folyamatosan 
nehezedő hanghordozó eladás miatt, ugyanis a lemezkészítés, pontosabban az alacsony 
példányszám miatt kisebb a várható haszon – ha még ilyesmiről egyáltalán 
beszélhetünk. A kortárszenei komolyzenét valamint a színvonalas jazz és popzenei 
felvételek kiadását továbbra is támogatjuk. 

 
A pályázatok eredményessége megfelelő, ahol probléma van, az a kevés támogatási 
összegekből fakad, főleg koncertszervezőknél. Gyakori a koncertek számának vagy 
műsorának módosítási kérelme, melyeket általában elfogadunk. Egyéb állami források: 
itt lenne szükség a beszámoló elején már említett koordinációra. 
 
A pályázó pályázati előélete akkor volt fontos szempont, amikor kiderült, hogy korábbi 
pályázatát nem a megfelelő színvonalon és hozzáállással valósította meg. Ilyen 
esetekben kevésbé voltunk adakozóak. Pozitív példák viszont bőven akadtak, és az ilyen 
esetek a kurátorokat is jó érzéssel töltötték el, hiszen visszaigazolva látták döntésük 
helyességét. 
 
A pályázati adatlapok kitöltése egyesek részére komoly szellemi megpróbáltatás, 
nemcsak bonyolultsága és terminológiája miatt, hanem a megfelelő válaszok, 
felhasználási célok megtalálása miatt is. Nem kevés pályázat bizonyul részlegesen vagy 
végérvényesen érvénytelennek emiatt. Léteznek művészek, akik a pályázati adatlap 
kitöltését reménytelen vállalkozásnak hiszik, ezért nem is pályáznak. Érdemes lenne 
valamilyen generális megoldást találni arra, hogy a pályázó értesítve legyen a hibákról, 
és lehetősége legyen még korrigálni. 
 
Ami a jövőt illeti, azaz a 2012-es évet, itt már kiírásra kerültek azok a pályázatok, 
melyek minden évben ismétlődően az első félévben kerülnek fel a honlapra, és 
elsősorban a hangverseny-rendezés témakörét járják körül. További „hagyományos” 
kiírás-csoport lesz a hanglemez-pályázatok témaköre, zenetudományi munkák 
támogatása és ez év nyarán kerül sor az elkészült színpadi művek értékelésére. Ehhez 
kapcsolódóan tervezünk immáron a közös Előadó-művészet Alapítvány keretein belül 
egy, a három művészeti ágat egyaránt foglalkoztató pályázatot, amely a díjnyertes 
operák és musicalek, táncjátékok színpadra állítását célozza, és azonos díszletekkel és 
jelmezekkel az ország különböző zenés színházaiban való előadásait is támogatja. 
 
Újabb zenei alkotói pályázat kiírását nem tervezzük, tekintettel arra, hogy az Artisjus 
kulturális és szociális támogatási keretének 70 százaléka az NKA-hoz kerül, és e 
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jelentős összeg jelentős hányada kifejezetten új művek megírásának díjazására lesz 
fenntartva. Ez a helyzet az új alkotások számát minden valószínűség szerint meg fogja 
növelni, ezért inkább arra kellene fókuszálni, hogy az új kompozíciók megfelelő 
környezetben, magas színvonalú előadásban hangozzanak el, és ha lehet, külföldi 
terjesztésüket is elő kellene segíteni. Hosszú évek tapasztalata, hogy külföldre többnyire 
csak úgy juthatunk ki, ha mi is elfogadunk és bemutatunk határon túli produkciókat. 
Erre meglátásom szerint egy évente fix költségkerettel bíró, ennélfogva garantáltan 
rendszeresen megrendezésre kerülő, rangos külföldi együtteseket is felvonultató 
nemzetközi kortárszenei fesztivál adna méltó keretet. E néhány éven belül 
legelismertebbé avanzsáló fesztivál védnöke és szponzora közösen az NKA és az 
Artisjus lehetne. 
 
 

Boronkay Antal s.k.,  
a Zenei Szakmai  

Kollégium vezetője 
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AZ NKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMAINAK 
BESZÁMOLÓI 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   224  /  317 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ithaka-Program Ideiglenes Szakmai Kollégium 

    
Vezető:  Dr. Bereczki Ibolya 
Titkár: Hajas Gizella 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   50 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   0
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   50 000 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 8   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 6 25 688 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 0 0
10 ÖSSZESEN: 6 25 688 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz 0 0
14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 6 25 688 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   24 312 000
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A kollégium beszámolója 

1. Milyen módon volt előkészítve Magyarországon a megvásárolt hagyatékok és 
gyűjtemények fogadása? 

A Nemzeti Kulturális Alap korábbi időszakában már működött Ithaka-program kiírása 
és eredményei a közgyűjtemények vezetői számára egy létező gyakorlatot, mint 
garanciális elemet jelentettek a projekt működőképességével kapcsolatban. Az viszont 
erősen intézményfüggő volt, hogy voltak-e az „asztalfiókban” olyan gyűjteményi 
felajánlások, amelyek megfelelő előkészítettséggel rendelkeztek, stabil volt a 
tulajdonosok szándéka, hogy magyarországi közgyűjteményben kívánják véglegesen 
elhelyezni az adott hagyatékot, és az előző években pusztán anyagi okai voltak a 
megvalósítás elmaradásának, késedelmének.  

 
A szakterület és a Múzeumi Kollégium éveken át készítette elő a Pulszky Programot, 
amely ugyan nem határon túli gyűjtemények megvásárlását tűzte ki célul, a nagy egyedi 
értékű gyűjtemények, gyűjtemény együttesek megszerzése az Ithaka-programhoz 
hasonló metódussal zajlott.  Az itt szerzett hosszabb előkészítési gyakorlat nyomán a 
múzeumok – részben szerzeményező gyakorlatuk okán is – láthatóan jobban fel voltak 
készülve ilyen típusú és nagyságrendű gyűjteménygyarapításra.  

 
A jogszabályi keretek az ilyen típusú gyarapítást mindhárom közgyűjteményi típusnál 
lehetővé teszik, az Európai Unió joggyakorlatával sem ellentétes az eljárás, ha az adott 
országban, ahonnan a hazahozatal történik, nem védett kulturális javakról van szó. A 
program előkészítése és a meghirdetés során külön figyelmet fordítottunk rá, hogy csak 
megfelelő provenienciával rendelkező gyűjtemények megvásárlására történjenek meg 
az intézményi előkészületek, felhívtuk a pályázókat, hogy fokozattan ügyeljenek az 
adott országok joggyakorlatának betartására. Az előkészítés része volt, hogy a pályázók 
a tulajdonosok eladói szándéknyilatkozatát beszerezzék, és azt csatolják a pályázati 
dokumentációhoz. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez viszonylag hosszabb időtartamot 
igényel, és nem garantálható minden esetben, hogy a pályázat megnyerését követően 
sem áll el az eladó az értékesítéstől.  

 
A pályázói szándék komolyságát jelezte, hogy a gyűjtemények szállításával, 
fogadásával, szakszerű elhelyezésével kapcsolatos előzetes felmérések a pályázat 
beadása előtt megtörténtek, és egy kivételével (Molnár Tamás hagyatéka, MTA 
Könyvtár) reális pályázói igények fogalmazódtak meg.  

 
A felhívás keretében értékelt valamennyi pályázat az NKA alaptörvényében 
megfogalmazott célok közül a megőrzést támogatta. A kollégium – miután a pályázat 
lebonyolítására igen rövid idő állt rendelkezésre – a kollégium tagjainak bevonásával 
tájékoztatta az Ithaka-program kiírásáról az érintett közgyűjteményeket. Ez a múzeumi 
területen valamennyi országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei múzeum, városi 
múzeum vezetője számára írt elektronikus levélben történt, amelyben tájékoztattuk a 
programról az intézményvezetőket. A kollégium könyvtáros és levéltáros tagjai 
ugyancsak elektronikus levelek formájában nyújtottak tájékoztatást a lehetőségről. Egy 
2-5 oldalas szinopszis és hozzá kapcsolódó költségterv benyújtásával lehetett jelezni a 
kollégium felé a pályázati szándékot mindhárom közgyűjteményi területen.  
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2. A kollégium tegyen javaslatot, hogy a jövőben mely jelentős hagyatékok és 
gyűjtemények megszerzését, hazahozatalát és elhelyezését támogatná! Kérem, röviden 
ismertesse a kollégium jövőbeli stratégiai céljait! 

Ahogyan a 2011-es évben tettük, 2012-ben a program folytatása során célszerűnek 
tartom a közgyűjteményi szakterület központi intézményei vezetőinek előzetes 
tájékoztatását a program nyújtotta lehetőségekről, majd ezt követően egy gyorsan 
lebonyolítható előzetes felméréssel lehet a potenciális pályázói körről és a támogatás 
szempontjából szóba jöhető hagyatékokról megfelelő ismereteket szerezni. A téma és a 
terület további támogatását rendkívül fontosnak ítélem, ugyanakkor az előző évi 
tapasztalatok jelzik, hogy hosszabb előkészítési szakasz, rendszeres ismétlődés, 
stabilitás kell a folytatáshoz. Ebben az esetben nem szükséges a meghívásos pályázati 
forma, hanem vissza lehet térni a 2000-es évek elején alkalmazott nyílt felhívási 
formához. Célszerű tájékozódni arról is, hogy nem kerülnek-e be a miniszteri keretre 
benyújtott támogatási igények közé az Ithakához sorolható szerzeményezési szándékok, 
ebben az esetben ezeket célszerű a programhoz irányítani.  

 
A kollégium vezetőjének és tagjainak megbízatása az átszervezések következtében 
2012. január 1-jével megszűnt, így a jövőbeli stratégiai célokra legfeljebb ajánlásokat, 
javaslatokat fogalmazhatok meg a feladattal a későbbiekben megbízandó kollégium 
számára. 

3. A kollégium hogyan ítéli meg a rendelkezésére álló keretösszeg mennyiségét? 
Mennyiben fedezte a kollégium pályáztatásra fordítható keretösszege a beérkezett 
pályázatok által igényelt támogatási összeget, illetve a megítélt támogatás összegét? 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága határozata lapján dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 
megbízásával létrejött ideiglenes kollégium tagjai a Múzeumi, Könyvtári és Levéltári 
Kollégium tagjaiból kerültek ki. Feladatuk volt az 50 millió forintos keretösszeggel 
meghívásos pályázat kiírása és elbírálása az Ithaka-program keretében.  A kollégium 
által a kiírással elérni kívánt reális cél volt, hogy lehetőséget teremtsen a külföldön 
található, a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok 
és gyűjtemények megszerzésének, hazahozatalának és elhelyezésének a program 
keretében megvalósuló támogatására.  

 
Tájékoztatásunk alapján a múzeumi területről az előzetes felhívásra 9, könyvtárból 2, 
levéltárból 3 pályázati terv érkezett. Ezek közül a pályázat támogatható céljainak és 
jogcímeinek (hagyaték, illetve gyűjtemény megvásárlása, csomagolási és szállítási 
költség, biztosítási költség, vámköltség, tároló eszközök beszerzése) 9 szinopszis felelt 
meg, összesen 111.432.500 forint előzetesen jelzett támogatási igénnyel. A kollégium 
tagjainak döntése alapján kilenc pályázó vehetett részt a meghívásos pályázaton.  

 
A benyújtott pályázatok között (8 pályázat, 51. 273.550 Ft igény) egy visszalépés 
történt, egy esetben pedig a kollégium rendkívül fontosnak ítélte ugyan a pályázati 
témát (Molnár Tamás hagyatékának elhelyezése az MTA könyvtárában), de miután nem 
a hazahozatal szerepelt a célok között, illetve a feldolgozás támogatására nyújtott be 
igényt az intézmény, így ebből a keretből ennek támogatása nem volt lehetséges. A hat 
nyertes pályázó 25.688.000 forint összeget nyert el. A támogatott pályázók fenntartói 
között négy központi költségvetési szerv, kettő helyi önkormányzati fenntartású, 
valamennyien magyar illetőségűek. Az altéma 8509, gyűjteménygyarapítás minden 
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pályázó esetében, ez a program célkitűzéséből következett. A pályázók székhely és 
támogatási arány szerinti megoszlása: 4 budapesti (51,73%), 1 Pest (19,46%) és 1 Tolna 
(28,81%) megyei. 

 
A kiírt pályázat tematikája már az ezredforduló időszakában jelen volt az NKA 
támogatási gyakorlatában, de hosszú éveken át szünetelt ilyen vagy hasonló támogatási 
cél. Az első tájékoztató levelektől a tényleges benyújtásig viszonylag rövid idő állt 
rendelkezésre, ez abban is megnyilvánult, hogy bár a szinopszisok benyújtásakor még 
több mint kétszeres támogatási igényt érkezett a kollégiumhoz, a tényleges döntéskor ez 
az összeg az indokolt támogatásokra vonatkozóan lecsökkent. A beérkezett pályázatok 
aránya jelzi, hogy a gyűjteménygyarapítással tervezetten foglalkozó, 
gyűjteménygyarapítási stratégiával és éves gyarapítási tervvel rendelkező muzeális 
intézmények – akiknek gyarapítási szándékaival a leginkább harmonizált a kiírás – 
eleve nagyobb arányban tudtak pályázni, és nyerési arányuk is magasabb volt, mint a 
könyvtári, levéltári területeké.  

 
A keretösszeg teljes egészében reális volt, azonban az előkészítésre és a program 
lebonyolítására rendelkezésre álló idő rövidsége okozta, hogy a benyújtott és 
támogatható pályázatok számára a kollégium végül nem tudta kiosztani a rendelkezésre 
álló teljes összeget.  

4. Adjon a kollégium számot a 2011. évi pénzkeret-felhasználás eredményességéről! Ha 
van ilyen, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

Jelentős összegű keretmaradvány maradt a kollégiumnál. Ennek oka elsősorban abban 
kereshető, hogy az intézmények számára rövid idő állt rendelkezésre a pályázaton 
történő részvételre. Az eladói szándéknyilatkozatok beszerzése jelentette információink 
szerint a legnagyobb nehézséget, ezen túl egy-egy nagyobb gyűjteményi együttes 
intézményen belüli feldolgozására további jelentős saját kapacitás is szükséges, amely 
nem mindenütt áll rendelkezésre a közgyűjteményi szférát érintő, országos 
átszervezések és létszámcsökkentések miatt.  

5. A kollégium tegyen javaslatot a jövő évi keretösszegének mértékére? 

A kollégium egyöntetű véleménye volt az előkészítési és a bírálati folyamatban, hogy a 
kiírás fontos, tartós fenntartása feltétlenül indokolt az NKA pályázati rendszerében. 
 
Véleményem szerint – és ebben a kérdésben még a döntési folyamat során egyeztettem 
az NKA gazdasági igazgatójával – a keretmaradvány felhasználását az új kollégiumi 
rendszerben is a  2012. évi Ithaka-program folytatására célszerű lenne biztosítani. Így 
célzott és széles körű kommunikációval az indokolt, területre célzott támogatás 
felhasználható lenne. A javasolt 2012. évi keretösszeg 50 millió forint összegben reális. 
Célszerű a kiírás előkészítése során átgondolni, hogy a támogatás – ha nem is teljes 
mértékben, hanem az önrésszel kiegészítve – nyújtson lehetőséget a közgyűjteménybe 
került hagyaték feldolgozására is projekt tevékenység keretében. Ugyanis a 
lebonyolított pályázat tapasztalatai és a közgyűjteményi szférát érintő, a szakmai 
tevékenységre is kiterjedő létszámleépítések következtében egyáltalán nem biztos, hogy 
a jövőben e nélkül biztosítható az intézmények számára a személyi erőforrás, amely 
nélkül a hagyatékok szakszerű feldolgozása elképzelhetetlen.  
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6. A kollégium milyennek ítéli meg a megvásárolt gyűjtemények/hagyatékok értékét a 
magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából? 

Miután ideiglenes kollégium működéséről van szó, amely egyetlen kiírást készített és 
kezelt, tapasztalataink csak erre vonatkozhatnak. A kollégium feladatként meghatározott 
programja megvalósult a döntési folyamat során.   

 
A kollégium döntései a beérkezett pályázatok alapján olyan, a magyar irodalom 
szempontjából kiemelt értékű anyag, mint Dsida Jenő alkotói hagyatékának 
megvásárlását, amerikai és svájci emigráns közösségek irat, dokumentum- és tárgyi 
anyagának hazahozatalát tették lehetővé. Az erdélyi plakát-anyag, Imre Kocsis fontos 
művei feltétlenül támogatást érdemeltek, ugyanakkor a kiírás jellege miatt olyan nagy 
formátumú hagyaték, amely már hazakerült, de feldolgozása megoldatlan (Molnár 
Tamás), kikerült a támogatott körből.   

 
Összességében feltétlenül közgyűjteménybe való, a művelődés- és tudománytörténet 
szempontjából fontos gyűjtemények jutottak közgyűjteményekbe, ez a kép azonban 
éppen a pályázat kényszerű gyors lebonyolítása következtében még mozaikosnak 
tekinthető. A stabil folytatás és kiszámíthatóság biztosíthatná további kiemelt értékek 
megszerzését. 

7. A támogatott szakmai programoknak milyen volt a realitása? 

A szinopszisok és költségtervek benyújtásától figyelemmel kísértük és támogattuk a 
pályázói tevékenységet. Szükség esetén felhívtuk – még a pályázat beadása előtt – a 
nem reális költségtételek korrigálására a pályázókat. A szakmai programok 
többségükben megalapozottak voltak, reális célkitűzésekkel és költségtervvel. Ez alól 
sajnos, kivételnek bizonyult több könyvtári pályázat, illetve egy levéltári téma esetében 
az eladó visszalépése miatt elállás történt. Amennyiben több idő és előkészítési 
lehetőség áll rendelkezésre, ezek kiküszöbölhetőek.  

8. A beérkezett pályázatok tapasztalatai alapján mérhető volt-e a költségvetés realitása? 

Már a szinopszisok készítésének szakaszában a potenciális pályázókkal történt 
egyeztetések során segítettük a reális költségtervek készítését és a meghívásos 
pályázatra történő benyújtását. Egy kivétellel a pályázatokban ez pozitívan 
visszatükröződött. 

9. Milyen volt a beérkezett pályázatok szakmai igényessége? 

A potenciális pályázóknak előzetesen megküldött tájékoztatás, majd a pályázati kiírás 
tartalma és formája biztosította, hogy a benyújtott anyagok szakmai igényessége 
megfelelő, sőt kiváló legyen. Elgondolkodtató ugyanakkor, de ez már inkább szakmai 
kérdés, hogy az intézmények közül jó néhány nem rendelkezett értékelhető 
gyűjteménygyarapítási, szerzeményezési tervvel, ami nyilvánvalóan megnehezíti a 
stratégiai jellegű tervezést. 

10. A kollégium értékelése szerint megfelelően előkészített volt-e a hagyaték vagy 
gyűjtemény megszerzése a beérkezett pályázatok alapján? 

A pályázói szándékot jelző szinopszisok nagyobb száma után látható volt, hogy csak 
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azok a pályázók jutottak el a meghívásos pályázat lehetőségéig, ahol a kollégium 
biztosítottnak látta a megfelelő előkészítettséget. Ennek ellenére is megtörtént, 
megtörténhet, hogy egy korábban biztosnak látszó eladói szándék a pályázat 
lebonyolítása során megváltozik, és ez a pályázó kényszerű visszalépéséhez vagy 
módosítási igényéhez vezethet. 

11. A pályázó intézmények közül hányan vállaltak önrészt és az igényelt támogatási 
összeghez viszonyítva milyen százalékos mértékben? 

A legnagyobb önrészt, 1.700.000 forintot a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalta a téma 
jellege miatt is, kisebb arányban, néhány százezer forintos értékű önrészt elsősorban a 
szállításra és a hagyatékszállításra előkészítéséhez szükséges kiutazás költségére 
vállaltak a pályázók. 

 
A pályázó intézmények általános költségvetési helyzete következtében reálisnak kell 
tekintenünk a kismértékű önrész vállalását, sőt, azt is el kell fogadnunk, ha ilyet nem 
tudnak biztosítani a programhoz. 

12. A beérkezett pályázatok közül hány rendelkezett az általa benyújtott támogatási igény 
legalább 15%-ának megfelelő támogatásra vonatkozó szponzori 
kötelezettségvállalással? 

Szerződéssel is alátámasztott szponzori támogatásról a pályázat benyújtásáig nem volt 
tudomásunk, a szponzorálás lehetősége azonban több pályázatban is megfogalmazódott. 
A gazdasági válság következményének, valamint a kulturális intézmények 
szponzorálásának eddigi csekély arányai miatt történt ez valószínűleg.  

13. Milyennek ítéli meg a kollégium a beérkezett pályaművek tartalmi bemutatását és 
értékelését? 

Ez a kérdés a Kollégium működésére nem releváns. 

14. Megfeleltek-e az előírásoknak az állományba vételt igazoló dokumentumok (tételes 
jegyzékek) másolatai? 

Ez a kérdés a kollégium működésére nem releváns, hiszen még szakmai és pénzügyi 
beszámolók benyújtása a 2011. évben nem történt. 

15. A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy/dokumentum/könyvtári gyűjtemény 
nagyközönség számára készülő ismertetését az intézmény honlapján közölni kell… 

Ez a kérdés a kollégium működésére nem releváns, hiszen még szakmai és pénzügyi 
beszámolók benyújtása a 2011. évben nem történt. 

16. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Milyen területet érintett? A kollégium milyen lépéseket lát szükségesnek, 
és tett esetleg a probléma megoldásában? 

Köztudott tény, hogy a magyarországi közgyűjtemények gyakorlatilag napjainkra az 
alapfeladataik körébe tartozó gyűjteménygyarapításra és megőrzésre költségvetési 
forrással egyáltalán nem rendelkeznek. Egyedüli lehetőségük az NKA 
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gyűjteménygyarapítási támogatása (ez a Múzeumi Kollégium esetében 2011-ben bővült 
az Értékmentő Pulszky Programmal) és az ajándékozás révén történő gyarapítás. 
Nagyon gyakran azonban a nagy értékű, a közgyűjtemény gyűjtőkörébe maximálisan 
illeszkedő, hiánypótló kulcsdarabok vagy gyűjtemény együttes megszerzésére, 
ajándékozás esetén a megfelelő elhelyezésre, szállításra, műtárgyvédelemre, csomagoló 
és tároló eszközökre semmilyen külső forrás nem áll rendelkezésre. Mindezek miatt 
kulcsfontosságú lenne a program megőrzése, kiszámíthatóvá, és ez által az intézmények 
számára tervezhetővé tétele.  

 
A döntési mechanizmus során kiemelten kezeltük, hogy a benyújtott szinopszis, illetve 
maga a pályázat témája illeszkedjen az adott intézmény gyarapítási stratégiájába, 
kellően megalapozott, tervezett és költséghatékony legyen. A pályázat céljaitól idegen 
költségeket nem támogattunk.  

 
A téma jellege miatt elsősorban az országos intézmények jelentkezését 
prognosztizáltuk, örvendetes volt, hogy egy városi és egy fővárosi fenntartású 
intézmény is bekerült a támogatottak köré korrekt, jó pályázatával. Határon túli pályázó 
a téma jellege miatt nem volt.  

 
Az intézményi átszervezések nem kedveznek jelenleg a hosszabb távú tervezésnek, 
kötelezettségvállalásnak. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozom, hogy a téma és a 
terület támogatásának fenntartása rendkívül fontos. 

17. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a kollégium által 
támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

Budapest Főváros Levéltára 508.000 forint támogatást kért, és ennyit kapott meg, ez 
volt a legkisebb összeg. A legmagasabb kért és kapott összeg 11.000.000 forint volt, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum pályázata, Dsida Jenő irodalmi hagyatékának megvásárlására. 

 
Valamennyi pályázat meghívásos volt, a téma jellege és az év közben létrehozott 
kollégium az NKA Bizottságának döntése alapján kizárólag ezen a módon tudta 
biztosítani a pályázat lebonyolítását a tárgyévben. 
 
A nyilvánosságot erősítette viszont, hogy szinopszis és költségterv benyújtásával 
minden érintett intézmény számára biztosított volt a pályázaton történő részvétel.  

18. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer?  

A pályázati rendszer korrekt, átlátható volt, segítette a kollégium munkáját. 

19. Milyen a kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal valamint az 
Igazgatósággal?  

A kapcsolatrendszer a Bizottsággal és az Igazgatósággal korrekt volt. Az ideiglenes 
kollégium tagjai három közgyűjteményi kollégium tagjai közül kerültek ki, így a 
működés során a szakterületek sajátosságai megfelelő módon érvényesültek. Az Ithaka 
Ideiglenes Kollégium létrejötte a közös pályázati kiírást, döntési mechanizmust tette 
lehetővé a három közgyűjteményi kollégium között.  
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20. Az Ithaka-program már létezett a Nemzeti Kulturális Alap keretein belül. A 
korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, a pályázók 
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, 
illetve visszaszorulásában? 

Miután a korábbi Ithaka-program pályázatainak döntési listái nem érhetőek el, én 
magam pedig nem voltam az akkori pályáztatási és döntési folyamatnak a részese, így 
jelenleg nem tudom összehasonlítani a jelenlegi, egyszeri kiírás és a korábbi 
előzmények tapasztalatait. Összességében megállapítható a pályáztatási gyakorlatban 
eddig szerzett tapasztalataim, a jelen kiírás és értékelés alapján, hogy amennyiben 
elegendő idő áll rendelkezésre, kiszámítható, tervezhető a pályázat, szerepel a pályázati 
naptárban, a pályázati kiírás kellően világos és áttekinthető, mindenképpen biztos a 
magas szakmai igényességű, reális költségvetésű pályázatok benyújtása. 

 
 
Köszönöm, hogy lehetőségem nyílott az Ithaka-program újbóli elindításában és 
működtetésében a részvételre, valamint az ideiglenes kollégium vezetésére. 
 
 

Dr. Bereczki Ibolya s.k., 
az Ithaka-program Ideiglenes  

Kollégium vezetője 
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Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium 

Vezető: Lakatos Mihály (megbízása 2011. szeptember 1-i hatállyal megszűnt) 
Titkár: Bolega Gáborné 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   300 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   -75 000 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   225 000 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 2   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 2 225 000 000
8 címzett 0 0
9 egyedi 0 0
10 ÖSSZESEN: 2 225 000 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás 
össz. 

0 0

14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 2 225 000 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   0

 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   233  /  317 
 

 
 

 
 

 

A kollégium beszámolója  

 

1. A Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és az NKA 
koncepcióját a Márai-programra vonatkozóan megismerte, és az előírt koncepciónak 
megfelelően igyekezett végrehajtani a programot, tudomásul véve, hogy forráshiányok 
miatt a négy nagy részprogram helyett csupán másfél részprogram megvalósítására 
kerülhetett sor. A Márai I. listával kapcsolatos teendőket a kollégium határidőre 
elvégezte. A Kollégium elkészítette a pályázati felhívásokat: 
 

 A Magyar Könyvek Tavasza részprogram keretében a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete részére meghívásos pályázatot hirdetett meg 
március 24-én, 25.000.000 Ft célkerettel. A pályázat határidőre, április 1-jére 
beérkezett. A rendezvény széleskörű nemzetközi és hazai összefogásra épült, a 
gyermek és felnőtt olvasóközönséget egyaránt bevonva a projektbe.  

 
 A Könyvtárellátó Nonprofit Kft-nek (továbbiakban KELLÓ) szóló meghívásos 

pályázat szintén március 24-én jelent meg, 2011. április 5-i leadásai határidővel, 
200.000.000 Ft-ra, amelynek célkitűzése a magyar könyvterjesztés és 
könyvtártámogatás hatékony előmozdítása volt.  

 
 A könyvkiadók számára szóló felhívás, 2011. április első felében került 

meghirdetésre, és április 15-30-ig tette lehetővé, hogy a kiadók jelöljék 
könyveiket a Márai-listára, maximum 60 címmel a kortárs és klasszikus 
szépirodalmi művekkel, gyermek- és ifjúsági irodalmi kiadványokkal. Májusban 
elkészült a könyvtárak számára az a felhívás, amelyet a Márai Tényirodalmi 
Ideiglenes Kollégiummal közösen tettünk közzé, és amely tartalmazta a Márai-
listáról válogatásra jogosult könyvtárakat és keretüket. A könyvtárak június 1-
jétől július 31-ig válogathattak a Márai-listából.  

 
 A KELLÓ felületén végzett előzetes elektronikus jelölési munkálatok elvégzése 

után, 2011. május 23-án döntött a kollégium a Márai I-es listáról. A kollégium 
további munkájáról az adott pontoknál adunk tájékoztatást. 

 
2. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda kérelmünktől eltérő döntése okán csak a Tényirodalmi 

Kollégium számára engedélyezte az irodalmi programok megrendezésére kiírt pályázati 
felhívás megjelentetését, ezért a döntés áthúzódott 2012-re.  
A magyar művek idegen nyelvre történő fordításáról szóló pályázatot a két Márai 
Kollégium együtt tárgyalta, mivel az irodalmi kollégium nem rendelkezett elnökkel, az 
irodalmi kollégiumi tagok tanácskozási joggal vettek részt a döntést hozó ülésen. 
 

3. A KELLÓ felülete alapvetően alkalmas volt a program lebonyolítására. Azonban 
számos kisebb hiba nehezítette a munkát, ezek az alábbiak voltak: többször fordult elő 
időszakos adatvesztés a kurátori és a kiadói felületen, az online felület nem volt igazán 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   234  /  317 
 

 
 

 
 

 

felhasználóbarát, a közös döntések követésére. Problémáinkat közöltük a KELLÓ-val, 
azoknak egy részére megnyugtató válasz érkezett.  

 
A 4. 5. 6. 8. 9. pontokra a precíz és számszerű válaszokat a KELLÓ adta meg, ezeket 
beszámolónkhoz mellékelten csatoljuk. 

7. Az 50-50%-os megosztás több problémát okozott a könyvtárak döntő többségének, 
mivel a könyvtárak eltérő gyűjtőkörrel rendelkeznek, ezért a rendelési preferenciák 
előre és mechanikusan nem tervezhetők. 

10. A Publishing Hungary részprogram anyagi forrásai nem a tervezettek szerint álltak 
rendelkezésre, ezért a részprogram a tervezet szerint nem is valósulhatott meg 
teljességében. A Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium és a Márai Tényirodalmi 
Ideiglenes Kollégium pályázatot írt ki a magyar irodalom külföldi népszerűsítése 
céljából, ez a részprogram egyetlen szelete, amely megvalósulhatott. A pályázatok 
értékelése kapcsán utalnunk kell arra, hogy a rövid határidő miatt a pályázat 
népszerűsítése nehézségekbe ütközött, s ez a kívánatosnál szűkebbre vonta a 
jelentkezők körét.  

11. Erre a pontra a Kollégium a pályázati kiírást megtette, de a fentebb említett okok miatt 
már döntési lehetősége nem volt. 

12. Kollégiumunk munkáját nagyon megnehezítette, hogy a kinevezett kollégiumi elnök 
Szörényi László még a munka megkezdése előtt lemondott elnöki tisztségéről, majd a 
Miniszter kinevezte Lakatos Mihályt, aki csak rövid ideig töltötte be ezt a tisztséget. Az 
ő lemondása után a Minisztérium már nem nevezett ki új elnököt, így a kollégium 
legitim vezető nélkül maradt. 

 

A Márai-program működése hasznos volt, örömmel vesszük észre hogy a program egy 
második lista elkészítésével úgy folytatódott, hogy számos problémát kiküszöböltek (KELLÓ 
felület érdemben javult, műszám kiterjesztése 500 db-ra, az 50-50%-os kötöttség eltörlése a 
könyvtárak számára). 

Kívánatos, hogy a program hasonló intenzitással és legalább ugyanilyen nagyságrendű 
forrásokkal működjön a jövőben is. 

A Kollégium tagjai kiemelt fontosságúnak tartják azt, hogy az NKA a későbbiekben is, 
hosszútávra kötelezze el magát az olvasásnépszerűsítő programok, a könyvkiadás és a 
könyvtári állománygyarapítás ügye mellett. 

 

A beszámolót összeállították: 
 a kollégium tagjai 

közösen 
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Kiegészítő válaszok  

az NKA Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium  
2011. évi beszámolójának szempontrendszere alapján 

4. Hány kiadó pályázott, hány címmel? 

Az I. Márai-listára összesen 276 kiadó pályázott, összesen 8091 címmel. 

5. Hány kiadó került a Márai-listára, hány címmel? 

A teljes Márai-listára 140 kiadó 527 db kiadványa került fel. A szépirodalmi 250 címes listát 
78 kiadó jelölte az alábbi sorrendben: 
 

Sor-
szám Kiadó 

Jelölt 
cím 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 

került (db) 

Ebből a 
Márai-
listára 

került (%) 

Szép- 
irodalom 

(db) 

Tény- 
irodalom 

(db) 

1.     MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ 84 23 27,4 23 0 
2.     PESTI KALLIGRAM KFT. 129 15 11,6 10 5 
3.     OSIRIS KIADÓ 119 21 17,6 9 12 
4.     ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KFT. 85 11 12,9 9 2 
5.     POZSONYI PAGONY KFT 31 10 32,3 9 1 
6.     EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. 122 14 11,5 8 6 
7.     MOJZER KERESKEDELMI- ÉS SZOLG. KFT. 60 8 13,3 8 0 
8.     JELENKOR KIADÓ 52 10 19,2 7 3 
9.     MAGYAR NAPLÓ KFT. 73 7 9,6 7 0 

10.     GONDOLAT KIADÓI KÖR 109 15 13,8 6 9 
11.     HELIKON KIADÓ KFT. 104 9 8,7 6 3 
12.     KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT. 40 8 20,0 6 2 
13.     CERKABELLA KÖNYVKIADÓ 19 6 31,6 6 0 
14.     NAP KIADÓ KFT. 87 6 6,9 6 0 
15.     L'HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJ.KFT. 116 10 8,6 5 5 
16.     GENERAL PRESS KIADÓ 29 8 27,6 5 3 
17.     BOOKART 31 6 19,4 5 1 
18.     RÁCIÓ KIADÓ KFT. 93 6 6,5 5 1 
19.     KRITERION KÖNYVKIADÓ 59 7 11,9 4 3 
20.     PÜSKI KIADÓ KFT. 88 7 8,0 4 3 
21.     PRAE. HU KFT. 37 4 10,8 4 0 
22.     STÁDIUM ALAPÍTVÁNY 44 4 9,1 4 0 
23.     ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BT. 16 4 25,0 4 0 
24.     ALEXANDRA KIADÓ 108 9 8,3 3 6 
25.     MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ RT. 125 8 6,4 3 5 
26.     HOLNAP KIADÓ KFT. 118 5 4,2 3 2 
27.     ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA SZÉPHALOM 20 4 20,0 3 1 
28.     KATORDÓR-CSIMOTA KÖNYVKIADÓ KFT. 14 3 21,4 3 0 
29.     NAPHEGY KIADÓ 22 3 13,6 3 0 
30.     NAPKÚT KIADÓ KFT. 74 3 4,1 3 0 
31.     NORAN KÖNYVESHÁZ 25 3 12,0 3 0 
32.     PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 40 3 7,5 3 0 
33.     PONT KIADÓ KFT. 82 3 3,7 3 0 
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Sor-
szám Kiadó 

Jelölt 
cím 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 

került (db) 

Ebből a 
Márai-
listára 

került (%) 

Szép- 
irodalom 

(db) 

Tény- 
irodalom 

(db) 

34.     ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT 70 24 34,3 2 22 
35.     MENTOR KIADÓ (LITEXIM KFT.) 117 8 6,8 2 6 
36.     HARGITA KIADÓ HIVATAL 28 4 14,3 2 2 
37.     MANÓ KÖNYVEK 15 3 20,0 2 1 
38.     SCOLAR KIADÓ KFT. 114 3 2,6 2 1 
39.     CICERO KÖNYVSTÚDIÓ KFT. 49 2 4,1 2 0 
40.     CSODACERUZA BT. 8 2 25,0 2 0 
41.     FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT. 19 2 10,5 2 0 
42.     FISZ, FIATAL IRÓK SZÖVETSÉGE 18 2 11,1 2 0 
43.     KOINONIA CE EDITURA SRL. 61 2 3,3 2 0 
44.     NAGYVILÁG KÖNYVKIADÓ BT. 6 2 33,3 2 0 
45.     NORAN LIBRO 27 2 7,4 2 0 
46.     SZIGET KIADÓ 83 2 2,4 2 0 
47.     VIVANDRA KFT 11 2 18,2 2 0 
48.     ZETNA 27 2 7,4 2 0 
49.     AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 67 11 16,4 1 10 
50.     KOSSUTH KIADÓ RT. 76 9 11,8 1 8 
51.     MÉRY RATIO 69 3 4,3 1 2 
52.     PALLAS-AKADÉMIA KIADÓ 91 3 3,3 1 2 
53.     PRO-PRINT KÖNYVKIADÓ 86 3 3,5 1 2 
54.     ELEKTRA KIADÓHÁZ BT. 31 2 6,5 1 1 
55.     HARMAT KIADÓI ALAPÍTVÁNY 47 2 4,3 1 1 
56.     MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 67 2 3,0 1 1 
57.     AB OVO KIADÓI KFT 21 1 4,8 1 0 
58.     AB-ART FRANCISC BALÁZS 79 1 1,3 1 0 
59.     ACCORDIA KIADÓ KFT. 17 1 5,9 1 0 
60.     ATHENAEUM 2000 KÖNYVKIADÓ KFT. 65 1 1,5 1 0 
61.     BARRUS KIADÓ 12 1 8,3 1 0 
62.     ÉLETÜNK FALUDI FERENC ALAPÍTVÁNY 6 1 16,7 1 0 
63.     EÖTVÖS JÓZSEF KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BT 90 1 1,1 1 0 
64.     FOLK EURÓPA KIADÓ 2 1 50,0 1 0 
65.     GALAKTIKA MAGAZIN 59 1 1,7 1 0 
66.     GEOPEN KÖNYVKIADÓ KFT. 43 1 2,3 1 0 
67.     HÉT KRAJCÁR KIADÓ 60 1 1,7 1 0 
68.     KÖNYVMOLYKÉPZŐ KIADÓ KFT. 56 1 1,8 1 0 
69.     LAZI KÖNYKIADÓ 65 1 1,5 1 0 
70.     LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 5 1 20,0 1 0 
71.     MEDIO KIADÓI KFT. 14 1 7,1 1 0 
72.     NORAN KÖNYVEK KFT. 4 1 25,0 1 0 
73.     NYITOTT KÖNYVMŰHELY 39 1 2,6 1 0 
74.     PONGRÁC KIADÓ-PEOPLE TEAM 11 1 9,1 1 0 
75.     RÁDAY KÖNYVESHÁZ KFT. 10 1 10,0 1 0 
76.     SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 36 1 2,8 1 0 
77.     TIMP KFT. 61 1 1,6 1 0 
78.     VIGILIA KIADÓHIVATAL 24 1 4,2 1 0 

          250  
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6. Volt-e olyan cím, amelyet  

a) egyáltalán nem 
b) nagyon kis százalékban 
c) 50%-nál több könyvtár 
d) majdnem mindegyik könyvtár igényelt? 

 
A szépirodalmi listára felkerült címek közül  

6. a) Nem volt olyan cím, amelyből egy példányt sem rendeltek; 

6. b) A szépirodalmi címekből a könyvtárak összesen 78.821 példányt, egy címből 
átlagosan 135 példányt kértek. A legkevesebb rendelési példány 61 db volt, ami az átlagos 
rendelés kb. 45%-a. Vagyis nem volt olyan cím a listán, amelyből a könyvtárak nagyon kis 
százalékban rendeltek volna; 

A legtöbbet és a legkevesebbet az alábbi címekből rendeltek a könyvtárosok: 
 

NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím Példány 

Rendelő 
könyvtár 

 201131145  MESEBIRODALOM 782 426

NM 201131006  
AUTÓSMESÉK - MAI 
MESEMONDÓKTÓL 

775 474

NM 201131019 Berg Judit (1974-) RUMINI 621 383

NM 201131090 
Jókai Anna 
(1932-) 

ELBESZÉLTEM I-II. 614 487

NM 201131159  NAVIGÁTOR 607 432

NM 201131095 Kányádi Sándor KALÁKA - KÁNYÁDI 603 475

NM 201131249 
Závada Pál 
(1954-) 

HARMINCHÁROM SZLOVÁK 
NÉPMESE 

591 465

 201131033 
Carroll, Lewis 
(1832-1898) 

ALIZ KALANDJAI 
CSODAORSZÁGBAN 

580 349

NM 201131042 
Csoóri Sándor 
(1930-) 

MOZIBA MEGY A HOLD 571 444

 201131018 
Berg Judit 
(1974-) 

CIPELŐ CICÁK A VÁROSBAN 570 354

     

 201131197 
Simon Márton 
(1984-) 

DALOK A MAGASFÖLDSZINTRŐL 96 87

 201131050 
Dobai Péter  
(1944-) 

VERSEK EGY ELNÉMULT 
KLAVÍRRA 

91 84

 201131070  SORSOD MŰVÉSZETE 2 88 79

 201131244 
Vasadi Péter (1926-
) 

VASADI PÉTER VÁLOGATOTT 
VERSEI 

88 80

 201131203 Sopotnik Zoltán AZ ŐSZINTESÉG KÖZEPE 87 75

 201131127 
Lövétei Lázár 
László 

ÁRKÁDIA- FÉLE 85 75

 201131201 Solymosi Bálint TISZTA SOR 84 73

 201131059 
Farkas Wellmann 
Endre (1975-) 

LUCIUS DOMITIUS LÁZBESZÉDE 76 72

 201131162 
Nemes Z. Márió 
(1982-) 

BAUXIT 63 57

 201131016  AZ ELÉRHETETLEN JELENTÉS I-II. 61 43
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6. c) Volt olyan cím, amelyből a könyvtárak több mint 50%-a rendelt: az 581 könyvtárnak 
több mint a fele (291) rendelt az alábbi 91 címből: 

NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím 

Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

NM 201131090 
Jókai Anna  
(1932-) 

ELBESZÉLTEM I-II.(MÁRAI) 614 487

NM 201131095 Kányádi Sándor  KALÁKA - KÁNYÁDI  (MÁRAI) 603 475

NM 201131006   
AUTÓSMESÉK - MAI 
MESEMONDÓKTÓL 

775 474

NM 201131249 
Závada Pál  
(1954-) 

HARMINCHÁROM SZLOVÁK NÉPMESE 591 465

NM 201131137   MÁNDY IVÁN: REGÉNYEK I-II.  (M 542 444

NM 201131042 
Csoóri Sándor 
(1930-) 

MOZIBA MEGY A HOLD (MÁRAI) 571 444

NM 201131017 Bereményi Géza  150 DALSZÖVEG CSEH TAMÁS ZENÉJ 531 440
NM 201131072 Gion Nándor  AZ ANGYALI VIGASSÁG  (MÁRAI) 534 440
NM 201131247 Weöres Sándor  EGYBEGYŰJTÖTT SZÍNJÁTÉKOK  (MÁ 538 435
NM 201131159   NAVIGÁTOR  (MÁRAI) 607 432

NM 201131177 
Pamuk, Orhan 
(1952-) 

AZ ÁRTATLANSÁG MÚZEUMA  
(MÁRAI 

523 430

NM 201131014 Békés Pál  CSIKÁGÓ  (MÁRAI) 512 427
NM 201131136   MÁNDY IVÁN: NOVELLÁK I-II-III. 504 427
  201131145   MESEBIRODALOM  (MÁRAI) 782 426
NM 201131054   "AZ ÉGRE ÍRJ, HA MINDEN ÖSSZET 520 423
NM 201131132 Domokos Mátyás A MAGYAR NOVELLA ANTOLÓGIÁJA I 542 422
NM 201131088   JELENIDŐBEN  (MÁRAI) 191 422
NM 201131133 KERÉNYI FERENC A MAGYAR DRÁMA ANTOLÓGIÁJA I-I 521 420
NM 201131235 FERENCZES ISTV TÜNDÉRKERT  (MÁRAI) 533 420
NM 201131221 Szilágyi Domokos  LÁM,EGYMÁST ÉRIK A CSODÁK  (MÁ 523 419
NM 201131131   MAGYAR KÖLTŐK - 19. SZÁZAD, I- 533 419

NM 201131081 
Háy János  
(1960-) 

A BOGYÓSGYÜMÖLCSKERTÉSZ FIA  ( 530 417

NM 201131082 
Háy János 
 (1960-) 

A GÉZAGYEREK  (MÁRAI) 531 416

NM 201131020 Bernhard, Thomas  MEGZAVARODÁS  (MÁRAI) 462 414
NM 201131038 Cortázar, Julio  RÍTUSOK  (MÁRAI) 490 414

NM 201131122 
Le Clézio, Jean-
Marie 

AZ ÉHSÉG ÜNNEPEI  (MÁRAI) 500 411

NM 201131166   NYUGAT KÉPESKÖNYV  (MÁRAI) 511 409

NM 201131056 
Esterházy Péter 
(1950- 

ESTI  (MÁRAI) 541 404

NM 201131012 Bartis Attila (1968-) A NYUGALOM  (MÁRAI) 506 395
NM 201131097 KÁRPÁTI KAMIL KÁRPÁTI KAMIL ÖSSZES VERSEI I- 435 393

NM 201131130 FERENCZ GYŐZŐ 
A MAGYAR KÖLTÉSZET 
ANTOLÓGIÁJA 

521 390

NM 201131183 Petri György  PETRI GY. MUNKÁI I. -ÖSSZEGY.V 454 384
NM 201131175   ÖRKÉNY ISTVÁN: DRÁMÁK I-II-III 502 383

NM 201131019 
Berg Judit  
(1974-) 

RUMINI  (MÁRAI) 621 383

NM 201131005 
Áprily Lajos (1887-
19 

ÁPRILY LAJOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYE 462 377

NM 201131158 
Nagy Gáspár (1949-
20 

NAGY GÁSPÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT VERS 427 377
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NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím 

Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

NM 201131205 Sorokin, Vladimir G. A JÉG  (MÁRAI) 451 375

NM 201131003 
Ámi Lajos  
(1886-1963 

AZ ARANYIFJÍTÓSZÓLÓ MADÁR  (MÁ 511 375

NM 201131229 
Térey János 
 (1970-) 

A NIBELUNG-LAKÓPARK  (MÁRAI) 455 373

  201131100 Kipling, Rudyard  HOGYVOLT-MESÉK  (MÁRAI) 553 373

NM 201131206 
Szabó Dezső 
 (1879-19 

SZABÓ DEZSŐ:TANULMÁNYOK, ESSZÉ 427 369

NM 201131142 
Marno János 
 (1949-) 

A SEMMI ESÉLYE  (MÁRAI) 420 368

NM 201131007 
Ayhan Gökhán 
(1986- 

FOTELAPA  (MÁRAI) 421 365

NM 201131008 
Babits Mihály 
(1883- 

BABITS MIHÁLY TANULMÁNYOK, ESS 412 364

NM 201131087 Jékely Zoltán (1913- JÉKELY ZOLTÁN VÁLOGATOTT VERSE 401 362
NM 201131040   IN MEMORIAM SÜTŐ ANDRÁS  (MÁRA 431 360
NM 201131152 Móricz Zsigmond MÓRICZ ZSIGMOND: NAPLÓK  (MÁRA 441 360
NM 201131129 Domokos Mátyás A MAGYAR ESSZÉ ANTOLÓGIÁJA III 427 359
NM 201131155 Nádas Péter (1942-) MINOTAURUS  (MÁRAI) 435 359

NM 201131116 
Lackfi János (1971-) 
- 

APÁM KAKASA  (MÁRAI) 483 356

NM 201131230 Tolnai Ottó (1940-) WILHELM-DALOK  (MÁRAI) 394 355
  201131018 Berg Judit (1974-) CIPELŐ CICÁK A VÁROSBAN  (MÁRA 570 354
NM 201131243 Varró Dániel (1977-) TÚL A MASZAT-HEGYEN  (MÁRAI) 451 350
  201131033 Carroll, Lewis ALIZ KALANDJAI CSODAORSZÁGBAN 580 349
NM 201131092 József Attila  SZABAD-ÖTLETEK JEGYZÉKE  (MÁRA 411 346
NM 201131209 Szabó Magda  TÜNDÉR LALA CD - HANGOSKÖNYV 435 345
  201131191 Rushdie, Salman  A FIRENZEI VARÁZSLÓNŐ  (MÁRAI) 482 342
NM 201131032 Calvino, Italo ELEINK  (MÁRAI) 401 342
NM 201131239   IN MEMORIAM CSÁTH GÉZA  (MÁRAI 390 340
NM 201131091 József Attila  JÓZSEF ATTILA VERSEI CD - HANG 421 340
NM 201131121 Lázár Ervin  A HÉTFEJŰ TÜNDÉR CD - HANGOSKÖ 433 339
NM 201131222 Szilágyi István  HOLLÓIDŐ  (MÁRAI) 410 338

  201131242 
Varró Dániel 
 (1977-) 

AKINEK A LÁBA HATOS  (MÁRAI) 514 337

NM 201131071   GILGAMES - AGYAGTÁBLÁK ÜZENETE 387 337
NM 201131161 Nemes Nagy Ágnes  NEMES NAGY ÁGNES ÖSSZEGY. VERS 415 335
  201131075 Grimm, Jakob  NÉMET MONDÁK  (MÁRAI) 473 333
NM 201131111 Kós Károly  VARJU NEMZETSÉG  (MÁRAI) 392 333

NM 201131099 
Kertész Imre  
(1929-) 

AZ ANGOL LOBOGÓ  (MÁRAI) 406 329

  201131034 Cărtărescu, Mircea  SÁRKÁNYOK ENCIKLOPÉDIÁJA  (MÁR 447 329
  201131189 Richly Zsolt  A KÉKPÖTTYÖS ELEFÁNT  (MÁRAI) 498 326
NM 201131198 Sinka István  FEKETE BOJTÁR VALLOMÁSAI  Hang 366 324
  201131009 Bagossy László A SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR  (MÁRAI 478 322
NM 201131163 NÉMETH LÁSZLÓ ÍRÁSOK A VILÁGIRODALOMRÓL I-II 383 322

  201131113 
Kovács András 
Ferenc  

HAJNALI CSILLAG PEREMÉN  (MÁRA 395 321

NM 201131084 Hrabal, Bohumil  ŐFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM  (MÁRA 417 317

NM 201131023 
Bodor Ádám  
(1936-) 

SINISTRA KÖRZET  (MÁRAI) 421 317
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NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím 

Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

  201131025 Boldizsár Ildikó  KIRÁLYLÁNY SZÜLETIK  (MÁRAI) 512 314

  201131125 
Lessing, Doris 
(1919-) 

MEGINT A SZERELEM  (MÁRAI) 411 314

NM 201131241 Várkonyi Nándor  PERGŐ ÉVEK  (MÁRAI) 343 313
  201131064 Fitzgerald, Francis S. SZÉPEK ÉS ÁTKOZOTTAK  (MÁRAI) 413 313
  201131138 Márai Sándor  EURÓPA ELRABLÁSA  (MÁRAI) 413 308

  201131028 
Boyne, John 
 (1971-) 

A CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ  (MÁRAI) 447 304

  201131065 
Fodor Sándor (1927-
) 

CSIPIKE  (MÁRAI) 512 303

NM 201131068 Füst Milán  FÜST MILÁN ÖSSZES VERSEI  (MÁR 338 300
NM 201131165 Nyirő József  MADÉFALVI VESZEDELEM  (MÁRAI) 354 300

  201131149 
Mirtse Zsuzsa (1967-
) 

ÉGFORGATÓ CSODAGYŰRŰ  (MÁRAI) 404 299

  201131105 Knudsen, Michelle OROSZLÁN A KÖNYVTÁRBAN  (MÁRAI 455 299
  201131109 Kormos István  AZ ÉGIGÉRŐ FA  (MÁRAI) 394 297
NM 201131208 Szabó Lőrinc  ÖRÖK BARÁTAINK I-II  (MÁRAI) 337 294
  201131011 Bálint Ágnes  MAZSOLA ÉS TÁDÉ CD - HANGOSKÖN 403 293

  201131228 
Davis, Nancy -
Simms, 

AZ ARANYTÖK.  (MÁRAI) 427 292

6. d) Nem volt olyan cím, amelyből „majdnem minden könyvtár” (a könyvtárak legalább 
95%-a, vagyis legalább 552 könyvtár) rendelt volna. Lásd a 6. c) kérdésre adott 
válasznál közölt táblázatot. A legtöbben, 487 könyvtár Jókai Anna: Elbeszéltem c. 
művét rendelték (ez a könyvtárak 83%-a). 

7. Jelentett-e problémát a könyvtáraknak az 50-50%-ban megosztott keret a szép- és 
tényirodalom között? 

Igen. Sok szakkönyvtár nem költötte el a szépirodalmi keretét (a rendelő könyvtárak 
maradványa 8.477.012,- Ft), illetve egyáltalán nem rendeltek szépirodalmat az alábbi 
szakkönyvtárak: 
 

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA Budapest 
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM Budapest 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR Budapest 
Ungvár Ukrajna Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű Humán és 
Term. tud. Kara  

Kárpátalja 

Munkács Ukrajna Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai 
Kollégium  

Kárpátalja 

ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 

Budapest 

 

8. Okozott-e gondot a könyvtáraknak a 250 címből álló szűk lista? 

Nem, a könyvtárosok többsége elégedett volt a listával. Külön kiemelték és örültek a 
rendkívül gazdag gyermekirodalomnak. 

9. A nemzeti minimumra jelölt dokumentumok hány százalékát igényelték a könyvtárak, a 
könyvtárak hány százalékban igényeltek? 
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A nemzeti minimumra kijelölt 76 dokumentum 100%-át igényelték a könyvtárak az 
alábbi sorrendben: 
 

NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím Példány 

Rendelő 
könyvtár 

NM 201131006   AUTÓSMESÉK - MAI MESEMONDÓKTÓL 775 474
NM 201131019 Berg Judit (1974-) RUMINI  (MÁRAI) 621 383
NM 201131090 Jókai Anna (1932-) ELBESZÉLTEM  I-II.(MÁRAI) 614 487
NM 201131159   NAVIGÁTOR  (MÁRAI) 607 432
NM 201131095 Kányádi Sándor  KALÁKA - KÁNYÁDI  (MÁRAI) 603 475
NM 201131249 Závada Pál (1954-) HARMINCHÁROM SZLOVÁK NÉPMESE 591 465
NM 201131042 Csoóri Sándor (1930-) MOZIBA MEGY A HOLD (MÁRAI) 571 444
NM 201131137   MÁNDY IVÁN: REGÉNYEK I-II.  (M 542 444
NM 201131132 DOMOKOS MÁTYÁS A MAGYAR NOVELLA ANTOLÓGIÁJA I 542 422
NM 201131056 Esterházy Péter (1950-) ESTI  (MÁRAI) 541 404
NM 201131247 Weöres Sándor  EGYBEGYŰJTÖTT SZÍNJÁTÉKOK  (MÁ 538 435
NM 201131072 Gion Nándor  AZ ANGYALI VIGASSÁG  (MÁRAI) 534 440
NM 201131235 FERENCZES ISTVÁN TÜNDÉRKERT  (MÁRAI) 533 420
NM 201131131   MAGYAR KÖLTŐK - 19. SZÁZAD, I- 533 419
NM 201131017 Bereményi Géza  150 DALSZÖVEG CSEH TAMÁS ZENÉJ 531 440
NM 201131082 Háy János (1960-) A GÉZAGYEREK  (MÁRAI) 531 416
NM 201131081 Háy János (1960-) A BOGYÓSGYÜMÖLCSKERTÉSZ FIA  ( 530 417
NM 201131177 Pamuk, Orhan (1952-) AZ ÁRTATLANSÁG MÚZEUMA  (MÁRAI 523 430
NM 201131221 Szilágyi Domokos  LÁM,EGYMÁST ÉRIK A CSODÁK  (MÁ 523 419
NM 201131133 KERÉNYI FERENC A MAGYAR DRÁMA ANTOLÓGIÁJA I-I 521 420
NM 201131130 FERENCZ GYŐZŐ A MAGYAR KÖLTÉSZET ANTOLÓGIÁJA 521 390
NM 201131054   "AZ ÉGRE ÍRJ, HA MINDEN ÖSSZET 520 423
NM 201131014 Békés Pál (1956-2010) CSIKÁGÓ  (MÁRAI) 512 427
NM 201131166   NYUGAT KÉPESKÖNYV  (MÁRAI) 511 409
NM 201131003 Ámi Lajos (1886-1963) AZ ARANYIFJÍTÓSZÓLÓ MADÁR  (MÁ 511 375
NM 201131012 Bartis Attila (1968-) A NYUGALOM  (MÁRAI) 506 395
NM 201131136   MÁNDY IVÁN: NOVELLÁK I-II-III. 504 427
NM 201131175   ÖRKÉNY ISTVÁN: DRÁMÁK I-II-III 502 383
NM 201131122 Le Clézio, Jean-Marie AZ ÉHSÉG ÜNNEPEI  (MÁRAI) 500 411
NM 201131038 Cortázar, Julio  RÍTUSOK  (MÁRAI) 490 414
NM 201131116 Lackfi János  APÁM KAKASA  (MÁRAI) 483 356
NM 201131020 Bernhard, Thomas  MEGZAVARODÁS  (MÁRAI) 462 414
NM 201131005 Áprily Lajos  ÁPRILY LAJOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYE 462 377
NM 201131229 Térey János (1970-) A NIBELUNG-LAKÓPARK  (MÁRAI) 455 373
NM 201131183 Petri György  PETRI GY. MUNKÁI I. -ÖSSZEGY.V 454 384
NM 201131205 Sorokin, Vladimir G. A JÉG  (MÁRAI) 451 375
NM 201131243 Varró Dániel  TÚL A MASZAT-HEGYEN  (MÁRAI) 451 350
NM 201131152 MÓRICZ ZSIGMOND MÓRICZ ZSIGMOND: NAPLÓK  (MÁRA 441 360
NM 201131097 KÁRPÁTI KAMIL KÁRPÁTI KAMIL ÖSSZES VERSEI I- 435 393
NM 201131155 Nádas Péter  MINOTAURUS  (MÁRAI) 435 359
NM 201131209 Szabó Magda  TÜNDÉR LALA CD - HANGOSKÖNYV 435 345
NM 201131121 Lázár Ervin  A HÉTFEJŰ TÜNDÉR CD - HANGOSKÖ 433 339
NM 201131040   IN MEMORIAM SÜTŐ ANDRÁS  (MÁRA 431 360
NM 201131158 Nagy Gáspár  NAGY GÁSPÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT VERS 427 377
NM 201131206 Szabó Dezső  SZABÓ DEZSŐ:TANULMÁNYOK, ESSZÉ 427 369
NM 201131129 Domokos Mátyás  A MAGYAR ESSZÉ ANTOLÓGIÁJA III 427 359
NM 201131007 Ayhan Gökhán FOTELAPA  (MÁRAI) 421 365
NM 201131091 József Attila  JÓZSEF ATTILA VERSEI CD - HANG 421 340
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NM 
Jegyzék 

azonosító 
Szerző Cím Példány 

Rendelő 
könyvtár 

NM 201131023 Bodor Ádám  SINISTRA KÖRZET  (MÁRAI) 421 317
NM 201131142 Marno János  A SEMMI ESÉLYE  (MÁRAI) 420 368
NM 201131084 Hrabal, Bohumil  ŐFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM  (MÁRA 417 317
NM 201131161 Nemes Nagy Ágnes  NEMES NAGY ÁGNES ÖSSZEGY. VERS 415 335
NM 201131008 Babits Mihály  BABITS MIHÁLY TANULMÁNYOK, ESS 412 364
NM 201131092 József Attila  SZABAD-ÖTLETEK JEGYZÉKE  (MÁRA 411 346
NM 201131222 Szilágyi István  HOLLÓIDŐ  (MÁRAI) 410 338
NM 201131099 Kertész Imre  AZ ANGOL LOBOGÓ  (MÁRAI) 406 329
NM 201131087 Jékely Zoltán  JÉKELY ZOLTÁN VÁLOGATOTT VERSE 401 362
NM 201131032 Calvino, Italo  ELEINK  (MÁRAI) 401 342
NM 201131230 Tolnai Ottó WILHELM-DALOK  (MÁRAI) 394 355
NM 201131111 Kós Károly  VARJU NEMZETSÉG  (MÁRAI) 392 333
NM 201131239   IN MEMORIAM CSÁTH GÉZA  (MÁRAI 390 340
NM 201131071   GILGAMES - AGYAGTÁBLÁK ÜZENETE 387 337
NM 201131164 LUKÁCSY SÁNDOR NEMZETI OLVASÓKÖNYV  (MÁRAI) 386 278
NM 201131163 NÉMETH LÁSZLÓ ÍRÁSOK A VILÁGIRODALOMRÓL I-II 383 322
NM 201131139 Márai Sándor  EGY POLGÁR VALLOMÁSAI  (MÁRAI) 371 252
NM 201131198 Sinka István  FEKETE BOJTÁR VALLOMÁSAI  Hang 366 324
NM 201131165 Nyirő József  MADÉFALVI VESZEDELEM  (MÁRAI) 354 300
NM 201131074 Grass, Günter  A BÁDOGDOB  (MÁRAI) 351 278
NM 201131241 Várkonyi Nándor  PERGŐ ÉVEK  (MÁRAI) 343 313
NM 201131068 Füst Milán  FÜST MILÁN ÖSSZES VERSEI  (MÁR 338 300
NM 201131208 Szabó Lőrinc  ÖRÖK BARÁTAINK I-II  (MÁRAI) 337 294
NM 201131174 Ottlik Géza  HAJNALI HÁZTETŐK Hangosk. (MÁR 333 283
NM 201131188 Rakovszky Zsuzsa VISSZAÚT AZ IDŐBEN  (MÁRAI) 315 258
NM 201131112 Kovács András Ferenc  ALEKSZEJ PAVLOVICS ASZTROV HAG 220 194
NM 201131088   JELENIDŐBEN  (MÁRAI) 191 422
NM 201131147 Mészöly Miklós  SAULUS  (MÁRAI) 130 99

 
A nemzeti minimumra kijelölt dokumentumok közül legtöbbet a könyvtárak 83%-a 
(Jókai Anna: Elbeszéltem), legkevesebbet a könyvtárak 7%-a (Az elérhetetlen 
jelentés) rendelt. Átlagosan a nemzeti minimumra kijelölt dokumentumokat a 
könyvtárak 63%-a igényelte.  

 
 

Lukács Szabolcs s.k., 
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója 
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Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 

Vezető:  Dr. Császtvay Tünde 
Titkár: Bolega Gáborné 

    db Ft 
1 Eredeti éves jóváhagyott keret   300 000 000
2 Előző évi keretmaradvány (+ ; -)   0

3 
Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek 
kötelezettségvállalásai (-) 

    

4 egyéb évközi keretmódosítások (+ ; -)   10 000 000
5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret   310 000 000

2011. évi döntések 
6 Beérkezett pályázatok 44   
  Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     
7 pályázati felhívás szerint 1 200 000 000
8 címzett 10 11 759 000
9 egyedi 0 0
10 ÖSSZESEN: 11 211 759 000
11 Ebből céltámogatás 0 0

12 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

    

13 Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz 0 0
14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13) 11 211 759 000
15 2011. évi keretmaradvány (5-10)   98 241 000
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A kollégium beszámolója 

1. A Tényirodalmi Kollégium az NKA és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának előírt 
koncepciója szerint elindította a Márai-programot. 

A tervezetben szereplő négy nagy részprogramból azonban csak másfélnek a 
megvalósítása sikerült. A Publishing Hungary részprogram pályázatairól külön, az év 
második felében döntöttünk, a program kommunikációs részprogramjának döntése 
2012-re csúszott, az alkotói támogatásra szóló részprogram pedig el sem indult. Ezen 
részprogramok el nem indításának elsődleges oka a pénzügyi források hiánya volt, 
illetve az a döntés, hogy a program tervezetében az alkotói támogatás csak a program 3. 
évében indult volna be. (Az 1. évben a már megjelent könyvekből, a 2. évben a már 
megjelent könyvekből és a még meg nem jelent kéziratokból, vegyesen, állt volna össze 
a lista. A minisztériumi alaptervezet szerint tehát csak a 2. évben (részlegesen) és 3. 
évben lehetett volna könyvírásra alkotói pályázatot kiírni.) 

A Márai-lista I. fordulója azonban – minden gond ellenére – az előre meghatározott 
rendben és ütemezés szerint zajlott le, a határidőket betartottuk. 

A Tényirodalmi Kollégium elkészítette a következő pályázati felhívásokat: 

– 2011. március 24-én 25.000.000 Ft-os kerettel meghívásos pályázatot hirdettünk 
meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete részére a Magyar 
Könyvek Tavasza részprogram keretében, amely rendezvény egyaránt szólt a 
széles körű gyermek- és felnőtt olvasóközönségnek. A pályázat határidőre, április 
1-jére beérkezett. 

– 2011. március 24-én 200.000.000 Ft-os kerettel a Könyvtárellátó Nonprofit Kft 
(KELLÓ) részére írtunk ki meghívásos pályázatot.  A kiírás célja az volt, hogy a 
magyar könyvterjesztést és könyvtártámogatást hatékonyan segítse. A pályázat 
határidőre, 2011. április 5-én beérkezett. 

– 2011. április első felében hirdettük meg a könyvkiadóknak szóló I. Márai-listára 
való jelentkezés felhívását. A kiadók április 15–30. között jelölhették könyveiket 
a listára. Egy kiadó maximum 60 címmel pályázhatott a tényirodalom és 
ismeretterjesztés tárgykörébe tartozó művekkel (ezek lehettek gyermekeknek és 
az ifjú olvasóknak szóló művek is). Májusban – a Márai Irodalmi Ideiglenes 
Kollégiummal közösen – készítettük el és tettük közzé azt a könyvtárak számára 
szóló felhívást, amely tartalmazta a Márai-listáról válogatásra jogosult 
könyvtárak jegyzékét és maximált keretét. A könyvtárak június 1. és július 30. 
között válogathattak a Márai I.-listából. 

– A Kollégium tagjai a KELLÓ elektronikus felületén időben elvégezték a jelölési 
feladatukat, és 2011. május 23-án döntöttek a Kollégium közös jelölése alapján 
kiválasztott, végleges Márai I.-listáról. (A további munkáról a következő 
alpontokban számolunk be.) 

2. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda – egy, nem a bizottságok és nem az NKA elkövette, 
apró formai hiba miatt – csak a Tényirodalmi Kollégium számára engedélyezte az 
irodalmi programok megrendezésére kiírt pályázati felhívás megjelentetését. Így a 
Márai-műveket népszerűsítő programokra a pályázatot kiírtuk, azokra meg is érkeztek a 
jelentkezések, de végül is a kollégiumok tagjainak ezekről már nem volt lehetősége 
szavazni, a döntés 2012-re húzódott át. 
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A két Márai Kollégium együtt tárgyalta a magyar műveknek az idegen nyelvre való 
fordításáról szóló pályázati kiírást. Az Irodalmi Ideiglenes Kollégium 2. elnöke 
(Lakatos Mihály úr) időközben ugyanis lemondott, így az Irodalmi Kollégium tagjai 
tanácskozási joggal vehettek csak részt a Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 
döntésében. 

3. A KELLÓ felülete alapvetően alkalmasnak bizonyult a program lebonyolítására. A 
jelölési felület tesztelése és használata közben azonban többféle kifogás merült fel a 
munkájukkal kapcsolatban, mind a jelölések, mind az adatösszesítések, mind az 
értékelések folyamán, mely nagyon megnehezítette a kurátori munkát. (Pl. a jelölés 
idején számos szépirodalmi munka tévedt a mi felületünkre, és fordítva, a szépirodalmi 
felületre is áttévedtek oda nem való tételek, s az eltévedt tételek így ki is estek a 
jelölésből; az on-line felületen való jelölés igen nehézkes volt, a jelöléseink többször 
elvesztek, azokat újra kellett kezdeni; a listaállítás és a könyvtári jelölések után nem 
kaptunk adatösszesítő, tájékoztató adatokat és kimutatást stb.) A problémák jelentős 
részét a KELLÓ készséggel igyekezett folyamatosan javítani vagy ígéretet tett későbbi 
kijavításukra. 

4–6. Lásd a KELLÓ mellékelt statisztikai kimutatásában! 

7. Néhány visszajelzés alapján az 50–50%-os megosztás egyes esetekben okozott ugyan 
gondot a nagyon eltérő gyűjtőkörű könyvtáraknak, de mivel az ismeretterjesztő 
művekre éppúgy szükség van a könyvtári hálózatban, mint a szépirodalmi munkákra, a 
Kollégium az ilyen jellegű problémák orvoslását és megoldását nem a százalékos 
megosztás feloldásában látta, hanem a külön-külön szakkönyvtári és fiókkönyvtári 
kínálat jelölésének lehetőségében. A könyvtárak rendelési preferenciáiról és az 50–
50%-os megosztás feloldására vonatkozó igényekről nem készültek felmérések és 
kimutatások, így ezekről érdemi visszajelzésünk sincs. 

8–9. Lásd a KELLÓ mellékelt statisztikai kimutatásában! 

10. A Publishing Hungary részprogramra a két Márai Ideiglenes Kollégium pályázatot írt ki 
a magyar irodalom külföldi népszerűsítése céljából. A rövid határidő és a részprogram 
népszerűsítésének hiánya miatt azonban a jelentkezők köre szűk volt. Többnyire 
szépirodalmi munkák fordításával pályáztak a kiadók, de a legtöbb műválasztás mögött 
nem sejlett föl átgondolt, szisztematikusan építkező kiadói stratégia. 

A műfordítói pályázatra többen esetlegesnek látszó vagy szakmailag színvonaltalan 
anyagot nyújtottak be. 14 pályázat érkezett be, ebből egy érvénytelen volt, végül 10-et 
támogattunk. Az igényelhető 17.337.300 Ft-ból 11.759.000 Ft-ot szavaztunk meg 
támogatásra. A szakirodalmi–szépirodalmi munkák aránya kb. 1/3–2/3 arányban oszlott 
meg. A 13 érvényes pályázatból 3 tartozott a mese és az ifjúsági irodalom tárgykörébe. 

Stratégikus újragondolást kíván, hogy az állami finanszírozásból mi, milyen formában 
és szisztémában, hol, milyen nyelven és hogyan, milyen célközönségnek jelenjen meg 
külföldön a magyar könyvtermésből, hiszen az országimázs-javításra talán a 
tényirodalom idegen nyelvű remek összefoglalói kínálkoznának igazán eminensen. 

11. A 2. pontban már jelzett okok miatt a Kollégium a Márai-lista kommunikációs 
részprogramjának pályázati kiírását megtette, de a döntés 2012-re csúszott át. 
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A 29 beérkezett pályázatból azonban körvonalazódott, hogy a könyvtárak sokkal inkább 
a szépirodalmi művek bemutatását és propagálását helyezték előtérbe, s a 
programlehetőségekben jóval kevesebb volt azoknak a száma, amelyek a tényirodalmi 
munkák bemutatását és népszerűsítését is felvállalta. A pályázatokban sok megszokott, 
bejáratott programkínálattal találkoztunk, így a Kollégium javasolja egy olyan 
internetes fórum felállítását, ahol a vidéki könyvtárvezetők és könyvtári dolgozók 
ötleteket, tájékozódási pontokat, eligazító véleményeket találhatnának a kortárs szép- és 
tényirodalmi állapotokról, értékrendről és helyzetről, s nem lennének ennyire 
kiszolgáltatva egyrészt az önként jelentkező, rámenős „irodalmi vállalkozóknak”, 
másrészt az innen-onnan beszerzett, a trendiségről kószán szálló híreknek, harmadrészt 
annak a kényelmességnek, hogy a könyvtári hálózat egymásnak átadva ugyanazt a 
bejáratott névsort csereberélgesse. 

12. Az, hogy az igényes, magas szintű tudományos és ismeretterjesztő könyvtámogatási 
szisztéma együttesen kívánta volna támogatni a könyvpiac, a könyvkultúra szinte 
minden szereplőjét, azaz a kiadót, a könyvtárakat, az olvasókat, valamint a kereskedelmi 
forgalomnál kedvezőbb árrésért dolgozó terjesztőt, a művek idegen nyelvre való 
fordítását, illetve azok különböző helyszíneken és irodalmi eseményeken való 
népszerűsítését, alapvetően vállalható és – elvileg – hatékony rendszer is lehetne. Az 
elgondolásból az alkotói támogatás egyelőre hiányzott, de – legalábbis az előzetes 
tervek szerint – két éven belül, amikor is szerzői kéziratokkal is lehetett volna pályázni, 
valamennyire ez is teljesülhetett volna. 

Különösen felértékelődhetne tehát egy eddig még nem alkalmazott, újszerű, 
sokszereplős és összehangolt támogatási rendszer fontossága és szerepe akkor, amikor a 
tudományos és ismeretterjesztő könyvek kiadásának és forgalmazásának lehetőségei – 
még a szépirodalmi munkákhoz képest is – eleve kevesebb lehetőséget kapnak és – 
például a tankönyvpályázati lehetőségek teljes megszüntetésével – egyre csak 
szűkülnek. 

Az eredeti pénzkeretek csökkenése, a sietős megoldások, számos előre nem látható 
technikai-személyi-koncepcionális stb. probléma, a program néhány stratégiai pontjának 
nem kellő tisztázása és a preferenciák kevéssé kidolgozott kijelölése valamint a program 
meglehetősen rossz népszerűsítése ezt megakadályozta. Pedig a Kollégium fontosnak 
tartja annak hangsúlyozását, hogy a szak- és tényirodalmi munkák valamint a magas 
szintű ismeretterjesztés ügye nem veszíthet, s a Márai-program még ebben a redukált 
formában is hasznos volt. 

A Kollégium kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az NKA a továbbiakban is hasonló 
elkötelezettséggel és egyre növekvő forrásokkal támogassa a magyar könyvtermelés, 
könyvkiadás, könyvtári állománygyarapodás, a magyar művek külföldi, idegen nyelvű 
megjelenését és az olvasás népszerűsítésének ügyét. 

 
 

Dr. Császtvay Tünde s.k., 
a Márai Tényirodalmi Ideiglenes 

 Kollégium vezetője 
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Kiegészítő válaszok 
az NKA Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 
2011. évi beszámolójának szempontrendszere alapján 

 

4. Hány kiadó pályázott, hány címmel? 

Az I. Márai-listára összesen 276 kiadó pályázott, összesen 8091 címmel. 

5. Hány kiadó került a Márai-listára, hány címmel? 

A teljes Márai-listára 140 kiadó 527 db kiadványa került fel. A tényirodalmi 277 
címes listát 94 kiadó jelölte az alábbi sorrendben: 

 

Sorsz. Kiadó 
Jelölt 
cím 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(%) 

Tény-
irodalom 

(db) 

Szép-
irodalom 

(db) 

1.     ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT 70 24 34,3 22 2 
2.     BALASSI - LIBROTRADE 83 14 16,9 14   
3.     CORVINA KIADÓ KFT. 80 12 15,0 12   
4.     OSIRIS KIADÓ 119 21 17,6 12 9 
5.     AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 67 11 16,4 10 1 
6.     GONDOLAT KIADÓI KÖR 109 15 13,8 9 6 
7.     KOSSUTH KIADÓ RT. 76 9 11,8 8 1 
8.     ATTRAKTOR KFT. 34 7 20,6 7   
9.     ALEXANDRA KIADÓ 108 9 8,3 6 3 

10.     EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. 122 14 11,5 6 8 
11.     MENTOR KIADÓ (LITEXIM KFT.) 117 8 6,8 6 2 
12.     TYPOTEX KFT. ELEKTRONIKUS KIADÓ 80 6 7,5 6   
13.     L'HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJ.KFT. 116 10 8,6 5 5 
14.     MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ RT. 125 8 6,4 5 3 
15.     PESTI KALLIGRAM KFT. 129 15 11,6 5 10 
16.     VINCE KIADÓ 64 5 7,8 5   
17.     AKKORD KIADÓ 49 4 8,2 4   
18.     CHARTA KFT. 8 4 50,0 4   
19.     ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET 18 4 22,2 4   
20.     HISTÓRIAANTIK KÖNYVESHÁZ KIADÓ 62 4 6,5 4   
21.     PRINT ON DEMAND KFT. (EMPACK KFT.) 111 4 3,6 4   
22.     TINTA KÖNYVKIADÓ BT. 18 4 22,2 4   
23.     BENCÉS KIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT. 17 3 17,6 3   
24.     ELTE EÖTVÖS KIADÓ KFT. 56 3 5,4 3   
25.     GABO KIADÓ 52 3 5,8 3   
26.     GENERAL PRESS KIADÓ 29 8 27,6 3 5 
27.     GULLIVER LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KER. 11 3 27,3 3   
28.     HELIKON KIADÓ KFT. 104 9 8,7 3 6 
29.     JELENKOR KIADÓ 52 10 19,2 3 7 
30.     KRITERION KÖNYVKIADÓ 59 7 11,9 3 4 
31.     LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 22 3 13,6 3   
32.     PÜSKI KIADÓ KFT. 88 7 8,0 3 4 
33.     RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA KIADÓ KFT. 23 3 13,0 3   
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Sorsz. Kiadó 
Jelölt 
cím 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(%) 

Tény-
irodalom 

(db) 

Szép-
irodalom 

(db) 

34.     ARGUMENTUM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT. 38 2 5,3 2   
35.     AULA.INFO KFT. 5 2 40,0 2   
36.     ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KFT. 21 2 9,5 2   
37.     HARGITA KIADÓ HIVATAL 28 4 14,3 2 2 
38.     HOLNAP KIADÓ KFT. 118 5 4,2 2 3 
39.     JÓSZÖVEG MŰHELY KFT. 76 2 2,6 2   
40.     KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT. 40 8 20,0 2 6 
41.     KRÁTER MŰHELY EGYESÜLET 68 2 2,9 2   
42.     LILIUM AURUM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT 101 2 2,0 2   
43.     MÉRY RATIO 69 3 4,3 2 1 
44.     MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETE 28 2 7,1 2   
45.     PALLAS-AKADÉMIA KIADÓ 91 3 3,3 2 1 
46.     PRO-PRINT KÖNYVKIADÓ 86 3 3,5 2 1 
47.     RUBICON-HÁZ BT. 12 2 16,7 2   
48.     SANOMA BUDAPEST RT./ZRT. 53 2 3,8 2   
49.     SAXUM KIADÓ KFT. 98 2 2,0 2   
50.     TESSLOFF ÉS BABILON KIADÓI KFT. 17 2 11,8 2   
51.     TORTOMA KIADÓ 3 2 66,7 2   
52.     ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KFT. 85 11 12,9 2 9 
53.     UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 23 2 8,7 2   

54. 
    VAJDASÁGI MAGYAR MŰVEDŐDÉSI 
INTÉZET 

12 2 16,7 2   

55.     ÁBEL KIADÓ 16 1 6,3 1   
56.     ANNO 96 KFT. 38 1 2,6 1   
57.     BETŰTÉSZTA KIADÓ/Pasta Letters Kft. 1 1 100,0 1   
58.     BOOKART 31 6 19,4 1 5 
59.     CSEMADOK MŰVELŐDÉSI INTÉZETE 2 1 50,0 1   
60.     CSER KIADÓ 60 1 1,7 1   
61.     ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ KFT. 18 1 5,6 1   
62.     ELEKTRA KIADÓHÁZ BT. 31 2 6,5 1 1 
63.     GEOBOOK HUNGARY KIADÓI ÉS KER. KFT. 5 1 20,0 1   
64.     HARMAT KIADÓI ALAPÍTVÁNY 47 2 4,3 1 1 
65.     ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA SZÉPHALOM 20 4 20,0 1 3 
66.     JAFFA 4 KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 12 1 8,3 1   
67.     JAZZ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI 6 1 16,7 1   
68.     JEL EGYHÁZI KÖNYVKIADÓ BT. 30 1 3,3 1   
69.     KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ KFT 12 1 8,3 1   
70.     LILLIPUT KÖNYVKIADÓ ÉS KER. KFT. 41 1 2,4 1   
71.     MADÁCH-POSONIUM KIADÓ 39 1 2,6 1   
72.     MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY 9 1 11,1 1   
73.     MANÓ KÖNYVEK 15 3 20,0 1 2 
74.     MÁTYÁS SZABOLCS 5 1 20,0 1   
75.     MEDICINA KÖNYVKIADÓ RT. 45 1 2,2 1   
76.     M-ÉRTÉK KIADÓ 22 1 4,5 1   
77.     MEZŐGAZDA KIADÓ ÉS KERESKEDŐ KFT. 54 1 1,9 1   
78.     MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 67 2 3,0 1 1 
79.     MUNDUS NOVUS 76 1 1,3 1   
80.     NAPVILÁG KIADÓ KFT. 60 1 1,7 1   
81.     NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ ZRT. 77 1 1,3 1   
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Sorsz. Kiadó 
Jelölt 
cím 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(db) 

Ebből a 
Márai-
listára 
került 
(%) 

Tény-
irodalom 

(db) 

Szép-
irodalom 

(db) 

82.     NORDEX KFT./DIALÓG CAMPUS KIADÓ/ 50 1 2,0 1   
83.     PAIS ISTVÁN 3 1 33,3 1   
84.     PANEM KIADÓ KFT. 18 1 5,6 1   
85.     POLIS KIADÓ 18 1 5,6 1   
86.     POZSONYI PAGONY KFT 31 10 32,3 1 9 
87.     PRO PANNONIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY 57 1 1,8 1   
88.     RÁCIÓ KIADÓ KFT. 93 6 6,5 1 5 
89.     REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ 77 1 1,3 1   
90.     SCOLAR KIADÓ KFT. 114 3 2,6 1 2 
91.     STÚDIUM KIADÓ 16 1 6,3 1   
92.     TÁTON KIADÓ BT. 4 1 25,0 1   
93.     TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY KIADÓ 6 1 16,7 1   
94.     VIVACE ZENEI ANTIKVÁRIUM ÉS KIADÓ 2 1 50,0 1   

6. Volt-e olyan cím, amelyet  
a) egyáltalán nem 
b) nagyon kis százalékban 
c) 50%-nál több könyvtár 
d) majdnem mindegyik könyvtár igényelt? 

A tényirodalmi listára felkerült címek közül  

6. a. egy címet a kiadó visszavont a listáról (Lükő Gábor: Adattár a moldvai magyarság 
térképéhez, Hargita Kiadó), ebből értelemszerűen nem rendeltek a könyvtárak; 

6. b. a tényirodalmi címekből a könyvtárak összesen 59.175 példányt, egy címből átlagosan 
101 példányt kértek. A legkevesebb rendelési példány 63 db volt, ami az átlagos 
rendelés kb. 20%-a. Vagyis nem volt olyan cím a listán, amelyből a könyvtárak nagyon 
kis százalékban rendeltek volna; 

A legtöbbet és a legkevesebbet az alábbi címekből rendeltek a könyvtárosok: 
 
 

NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím 
Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

NM 201130002 Köteles Viktória 88 MAGYAR TALÁLMÁNY  (MÁRAI) 658 473 

NM 201130095 Gévai Csilla NAGYON ZÖLD KÖNYV  (MÁRAI) 609 441 

NM 201130200 Kottra Györgyi, Cs. (1951-)
MAGYAR ZÁSZLÓK A HONFOG. 
NAPJA 

556 454 

NM 201130089 Szemerkényi Ágnes (1943-)
SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK  
(MÁRA 

536 393 

NM 201130078 
Selmeczi Kovács Attila 
(1942-) 

ELFELEDETT MAGYAR 
MESTERSÉGEK 

531 437 

NM 201130195 Rácz Ildikó -Szilassi Péter - MAGYARORSZÁG KÉPES FÖLDRAJZI  495 399 

NM 201130048   MITOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA  (MÁRA 473 380 

NM 201130155 Laczkó Krisztina (1967-) - HELYESÍRÁS  (MÁRAI) 468 332 

NM 201130144 Heumann, Monika ZENEI LEXIKON GYEREKEKNEK  (MÁ 464 393 

  201130081 Gállné Gróh Ilona RINGATÓ  (MÁRAI) 461 310 
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NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím 
Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

  201130083   ARANYOSSZÉK NÉPKÖLTÉSZETE I-II 54 50 

  201130110 Wigner Jenő (1902-1995) WIGNER JENŐ VÁLOGATOTT ÍRÁSAI 54 51 

  201130268 Tóth Zoltán, I. (1911-1956) 
AZ ERDÉLYI ROMÁN 
NACIONALIZMUS 

46 44 

  201130044 Taubes, Jacob (1923-1987) NYUGATI ESZKATOLÓGIA  (MÁRAI) 46 41 

  201130147 
Szabolcsi Bence (1899-
1973) 

SZABOLCSI BENCE VÁLOGATOTT 
ÍRÁ 

40 35 

  201130274 Tófalvi Zoltán (1944-) 1956 ERDÉLYI MÁRTÍRJAI II.  (M 38 35 

  201130273   1956 ERDÉLYI MÁRTÍRJAI I.  (MÁ 32 29 

  201130191 Koncsol László (1936-) CSALLÓKÖZI MERÜLÉSEK  (MÁRAI) 32 30 

  201130275   1956 ERDÉLYI MÁRTÍRJAI IV.  (M 28 25 

  201130272 Lükő Gábor (1909-2001) ADATTÁR A MOLDVAI MAGYARSÁG  0 0 

6. c. Volt olyan cím, amelyből a könyvtárak több mint 50%-a rendelt: az 581 könyvtárnak 
több mint fele (291) rendelt az alábbi 46 címből: 

NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím 
Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

NM 201130002 Köteles Viktória 88 MAGYAR TALÁLMÁNY  (MÁRAI) 658 473

NM 201130200 
Kottra Györgyi, Cs. 
(1951-) 

MAGYAR ZÁSZLÓK A HONFOG. NAPJA 556 454

NM 201130095 Gévai Csilla NAGYON ZÖLD KÖNYV  (MÁRAI) 609 441

NM 201130078 
Selmeczi Kovács Attila 
(1942-) 

ELFELEDETT MAGYAR MESTERSÉGEK 531 437

NM 201130195 
Rácz Ildikó -Szilassi 
Péter - 

MAGYARORSZÁG KÉPES FÖLDRAJZI A 495 399

NM 201130094   
A MAGYARORSZÁGI VADVIZEK 
VILÁG 

449 394

NM 201130089 
Szemerkényi Ágnes 
(1943-) 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK  
(MÁRA 

536 393

NM 201130144 
Heumann, Monika -
Heumann, 

ZENEI LEXIKON GYEREKEKNEK  (MÁ 464 393

NM 201130048   MITOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA  (MÁRA 473 380

NM 201130145 
Heumann, Monika -
Heumann, 

ZENETÖRTÉNET GYEREKEKNEK  
(MÁR 

418 358

NM 201130194 
Pivárcsi István 
(1962-) 

BARANGOLÁSOK KÁRPÁTALJÁN  
(MÁR 

434 357

NM 201130042 Mrowiec, Katia -Kubler, ISTEN, JAHVE, ALLAH  (MÁRAI) 409 356

NM 201130225 ROMSICS IGNÁC MÍTOSZOK, LEGENDÁK, TÉVHITEK A 428 345

NM 201130266 Szász Erzsébet 
MAGYARORSZÁG KÉPES 
TÖRTÉNELMI 

423 339

NM 201130064   
MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP  
(MÁ 

372 337

NM 201130197 
Cholnoky Jenő (1870-
1950) 

MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA  
(MÁRAI 

392 336

NM 201130116 Parker, Steve (1952-) AZ EMBERI TEST  (MÁRAI) 440 333

NM 201130155 
Laczkó Krisztina  
(1967-) - 

HELYESÍRÁS  (MÁRAI) 468 332

NM 201130039 Northcott, Cecil BIBLIAI LEXIKON GYEREKEKNEK  ( 439 331

  201130005   A VILÁGMINDENSÉG KÖNYVE  (MÁRA 451 327

NM 201130230 Romsics Ignác (1951-) A 20. SZÁZAD KÉPES TÖRTÉNETE 438 327
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NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím 
Pél-
dány 

Rendelő 
könyvtár

NM 201130159 KIEFER FERENC MAGYAR NYELV  (MÁRAI) 413 327

NM 201130122 Mandel Róbert (1957-) MAGYAR NÉPI HANGSZEREK  (MÁRAI 361 324

  201130118 
SZENDREI KÁLMÁN - 
CSUPOR DEZSŐ 

GYÓGYNÖVÉNYTÁR  (MÁRAI) 454 322

NM 201130258 ROMSICS IGNÁC 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE  
(MÁRAI 

449 321

  201130034 
Ranschburg Jenő (1935-
2011) 

A SERDÜLÉS GYÖTRELMEI  (MÁRAI) 434 321

NM 201130233 Le Goff, Jacques (1924-) 
EURÓPA SZÜLETÉSE A 
KÖZÉPKORBAN 

368 319

NM 201130269   TRIANON  (MÁRAI) 348 315

NM 201130070 Romsics Ignác (1951-) AZ 1947-ES PÁRIZSI BÉKESZERZŐD 343 314

NM 201130166 
Rostás-Farkas György 
(1949-) 

CIGÁNY-MAGYAR, MAGYAR-CIGÁNY 
S 

398 312

NM 201130003 
Madas Edit (1949-) -
Monok 

A KÖNYVKULTÚRA 
MAGYARORSZÁGON. 

367 311

NM 201130040 PAIS ISTVÁN BIBLIAI ÉRDEKESSÉGEK - TÖRTÉNE 349 311

NM 201130246 Egyed Ákos (1929-) A SZÉKELYEK RÖVID TÖRTÉNETE A 339 311

  201130081 Gállné Gróh Ilona RINGATÓ  (MÁRAI) 461 310

NM 201130152 Comrie, Bernard (1947-) - A NYELVEK VILÁGATLASZA  (MÁRAI 358 310

NM 201130080   FINNUGOR REGÉK ÉS MONDÁK  (MÁR 378 309

NM 201130105 HOLICS LÁSZLÓ FIZIKA - AKADÉMIAI KÉZIKÖNYV 380 308

NM 201130170   RETORIKAI LEXIKON  (MÁRAI) 345 308

NM 201130120 
Kicsi Sándor András 
(1957- 

MAGYAR KÖNYVLEXIKON  (MÁRAI) 335 306

NM 201130254   KIRÁLYOK KÖNYVE  (MÁRAI) 397 302

  201130074   SZÓ-BESZÉD  (MÁRAI) 449 299

NM 201130082 Halász Péter (1939-) 
A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAROK 
HIED 

313 297

NM 201130160 Ruzsiczky Éva (1928-) SZINONIMASZÓTÁR DIÁKOKNAK  (MÁ 458 296

NM 201130247 Erős Zoltán (1948-) MAGYAR TÖRT. HELYNEVEK A-TÓL Z 357 294

NM 201130186   MAGYARORSZÁG LEÍRÁSA I-II.  (M 315 294

  201130033 
Pléh Csaba (1945-) -
Boross 

PSZICHOLÓGIAI LEXIKON  (MÁRAI) 377 292

 
6. d. Nem volt olyan cím, amelyből „majdnem minden könyvtár" (a könyvtárak legalább 

95%-a, vagyis 552 könyvtár rendelt volna. Lásd. a 6.c. kérdésre adott válasznál közölt 
táblázatot. A legtöbben, 473 könyvtár a 88 magyar találmány c. művet rendelték (ez a 
könyvtárak 81%-a). 

7. Jelentett-e problémát a könyvtáraknak az 50-50%-ban megosztott keret a szép- és 
tényirodalom között? 

Igen. Sok szakkönyvtár nem költötte el a szépirodalmi keretét (a rendelő könyvtárak 
szépirodalmi maradványa 8.477.012 Ft), illetve egyáltalán nem rendeltek szépirodalmat 
az alábbi szakkönyvtárak: 
 
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA Budapest 
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM Budapest 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR Budapest 
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Ungvár Ukrajna Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű Humán és 
Term. tud. Kara  

Kárpátalja 

Munkács Ukrajna Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai 
Kollégium  

Kárpátalja 

ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS 
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 

Budapest 

8. Okozott-e gondot a könyvtáraknak a 250 címből álló szűk lista? 

Nem, a könyvtárosok többsége elégedett volt a listával. Külön kiemelték és örültek a 
rendkívül gazdag gyermekirodalomnak (a tényirodalom vonatkozásában is). 

9. A nemzeti minimumra jelölt dokumentumok hány százalékát igényelték a könyvtárak, a 
könyvtárak hány százalékban igényeltek? 

A nemzeti minimumra kijelölt 78 dokumentum 100%-át igényelték a könyvtárak az 
alábbi sorrendben: 

 

NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím Példány 
Rendelő 
könyvtár 

NM 201130002 Köteles Viktória 
88 MAGYAR TALÁLMÁNY  
(MÁRAI) 

658 473

NM 201130095 Gévai Csilla NAGYON ZÖLD KÖNYV  (MÁRAI) 609 441

NM 201130200 
Kottra Györgyi, Cs. 
(1951-) 

MAGYAR ZÁSZLÓK A HONFOG. 
NAPJA 

556 454

NM 201130089 
Szemerkényi Ágnes 
(1943-) 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK  536 393

NM 201130078 
Selmeczi Kovács Attila 
(1942-) 

ELFELEDETT MAGYAR 
MESTERSÉG 

531 437

NM 201130195 
Rácz Ildikó -Szilassi 
Péter - 

MAGYARORSZÁG KÉPES 
FÖLDRAJZI  

495 399

NM 201130048   
MITOLÓGIAI ENCIKLOPÉDIA  
(MÁRA 

473 380

NM 201130155 
Laczkó Krisztina  
(1967-) - 

HELYESÍRÁS 468 332

NM 201130144 
Heumann, Monika -
Heumann, 

ZENEI LEXIKON GYEREKEKNEK 
(MÁ 

464 393

NM 201130160 Ruzsiczky Éva (1928-) SZINONIMASZÓTÁR DIÁKOKNAK   458 296

NM 201130094   
A MAGYARORSZÁGI VADVIZEK 
VIL 

449 394

NM 201130258 ROMSICS IGNÁC MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE  449 321
NM 201130116 Parker, Steve (1952-) AZ EMBERI TEST  (MÁRAI) 440 333
NM 201130039 Northcott, Cecil BIBLIAI LEXIKON GYEREKEKNEK   439 331
NM 201130230 Romsics Ignác (1951-) A 20. SZÁZAD KÉPES TÖRTÉNETE 438 327
NM 201130194 Pivárcsi István (1962-) BARANGOLÁSOK KÁRPÁTALJÁN  434 357

NM 201130225 ROMSICS IGNÁC 
MÍTOSZOK, LEGENDÁK, TÉVHITEK 
A 

428 345

NM 201130266 Szász Erzsébet 
MAGYARORSZÁG KÉPES 
TÖRTÉNELM 

423 339

NM 201130145 
Heumann, Monika -
Heumann, 

ZENETÖRTÉNET GYEREKEKNEK  418 358

NM 201130159 KIEFER FERENC MAGYAR NYELV  (MÁRAI) 413 327
NM 201130042 Mrowiec, Katia -Kubler, ISTEN, JAHVE, ALLAH  (MÁRAI) 409 356

NM 201130166 
Rostás-Farkas György 
(1949-) 

CIGÁNY-MAGYAR, MAGYAR-
CIGÁNY  

398 312

NM 201130254   KIRÁLYOK KÖNYVE  (MÁRAI) 397 302
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NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím Példány 
Rendelő 
könyvtár 

NM 201130197 
Cholnoky Jenő (1870-
1950) 

MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA  392 336

NM 201130162 
Tolcsvai Nagy Gábor 
(1953-) 

IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA  
(MÁRAI) 

386 285

NM 201130054 Kapitány Ágnes (1953-) - MAGYARSÁGSZIMBÓLUMOK   385 285
NM 201130105 HOLICS LÁSZLÓ FIZIKA - AKADÉMIAI KÉZIKÖNYV 380 308

NM 201130080   
FINNUGOR REGÉK ÉS MONDÁK  
(MÁR 

378 309

NM 201130064   MAGYARORSZÁG MA ÉS HOLNAP   372 337

NM 201130233 Le Goff, Jacques (1924-) 
EURÓPA SZÜLETÉSE A 
KÖZÉPKORBA 

368 319

NM 201130003 
Madas Edit (1949-) -
Monok 

A KÖNYVKULTÚRA 
MAGYARORSZÁG 

367 311

NM 201130122 Mandel Róbert (1957-) 
MAGYAR NÉPI HANGSZEREK  
(MÁRAI 

361 324

NM 201130152 
Comrie, Bernard (1947-) 
- 

A NYELVEK VILÁGATLASZA  
(MÁRAI 

358 310

NM 201130247 Erős Zoltán (1948-) 
MAGYAR TÖRT. HELYNEVEK A-
TÓL Z 

357 294

NM 201130040 PAIS ISTVÁN 
BIBLIAI ÉRDEKESSÉGEK - 
TÖRTÉNE 

349 311

NM 201130269   TRIANON  (MÁRAI) 348 315
NM 201130170   RETORIKAI LEXIKON  (MÁRAI) 345 308
NM 201130070 Romsics Ignác (1951-) AZ 1947-ES PÁRIZSI BÉKESZERZŐD 343 314

NM 201130246 Egyed Ákos (1929-) 
A SZÉKELYEK RÖVID TÖRTÉNETE 
A 

339 311

NM 201130120 
Kicsi Sándor András 
(1957-) 

MAGYAR KÖNYVLEXIKON  
(MÁRAI) 

335 306

NM 201130260 R. VÁRKONYI ÁGNES II. RÁKÓCZI FERENC  (MÁRAI) 328 283
NM 201130121   A VASÚT  (MÁRAI) 324 251

NM 201130264 Romsics Ignác (1951-) 
HELYÜNK ÉS SORSUNK A DUNA-
MED 

321 283

NM 201130163 Tótfalusi István (1936-) KIEJTÉSI SZÓTÁR  (MÁRAI) 317 252
NM 201130186   MAGYARORSZÁG LEÍRÁSA I-II.  (M 315 294

NM 201130082 Halász Péter (1939-) 
A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYAROK 
HIE 

313 297

NM 201130101 Csermely Péter (1958-) 
A REJTETT HÁLÓZATOK EREJE  
(MÁ 

311 279

NM 201130092   ÉRTÉKŐRZŐ MAGYARORSZÁG   310 211

NM 201130112 Venetianer Pál (1935-) 
MOLEKULÁK, GÉNEK, SORSOK  
(MÁR 

309 288

NM 201130158 KISS GÁBOR MAGYAR SZÓKINCSTÁR  (MÁRAI) 309 236
NM 201130107 Holics László (1931-) FIZIKA ÖSSZEFOGLALÓ  (MÁRAI) 302 246
NM 201130109 Velner András (1961-) JEDLIK ÁNYOS  (MÁRAI) 298 277
NM 201130235 Paul, Allen (1939-) KATYN  (MÁRAI) 298 261

NM 201130123 
Simon Géza Gábor 
(1947-) 

MAGYAR HANGLEMEZTÖRTÉNET  295 279

NM 201130114 Ádám György (1922-) A REJTŐZKÖDŐ ELME  (MÁRAI) 289 271

NM 201130090 
Vargyas Lajos (1914-
2007) 

KELETI HAGYOMÁNY - NYUGATI 
KUL 

270 249

NM 201130093 
Herman Ottó (1835-
1914) 

ERDŐK, RÉTEK, NÁDASOK  
(MÁRAI) 

270 241
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NM 
Jegyzék 

azonosító Szerző Cím Példány 
Rendelő 
könyvtár 

NM 201130229   
MAGYARORSZÁG 
ARCHAEOLOGIÁJA  

269 256

NM 201130228   
MAGYARORSZÁG 
ARCHAEOLOGIÁJA  

265 254

NM 201130177 Kőszeghy Péter (1951-) BALASSI BÁLINT, 1554-1594  (MÁ 257 237

NM 201130164 
B. LŐRINCZY ÉVA - 
HOSS 

ÚJ MAGYAR TÁJSZÓTÁR 5.  
(MÁRAI 

256 228

NM 201130243 Egyed Ákos (1929-) ERDÉLY, 1848-1849  (MÁRAI) 249 237

NM 201130250 Hegedűs Attila 
AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM É 

248 233

NM 201130236 Popély Árpád (1970-) 
A (CSEH)SZLOVÁKIAI 
MAGYARSÁG T 

247 232

NM 201130139 
Jankovics Marcell (1941-
) - 

A KASSAI SZENT ERZSÉBET-DÓM  ( 246 235

NM 201130249   
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS A 
ROM 

246 234

NM 201130058 Molnár Imre (1956-) 
ESTERHÁZY JÁNOS ÉLETE ÉS 
MÁRTÍ 

240 230

NM 201130244 Egyed Ákos (1929-) GRÓF MIKÓ IMRE  (MÁRAI) 239 231

NM 201130098 
Neumann János (1903-
1957) 

NEUMANN JÁNOS VÁLOGATOTT 
ÍRÁS 

238 225

NM 201130096 Benkő Samu (1928-) 
BOLYAI JÁNOS VALLOMÁSAI  
(MÁRA 

229 221

NM 201130149 Tótfalusi István (1936-) OPERAMESÉK  (MÁRAI) 229 188

NM 201130180   
A MINŐSÉG FORRADALMA -
KISEBB.I 

225 199

NM 201130255   ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ  (MÁRAI) 217 203
NM 201130184 Szegedy-Maszák Mihály  KEMÉNY ZSIGMOND  (MÁRAI) 195 187

NM 201130179   
A MINŐSÉG FORRADALMA - 
KISEBBS 

179 169

NM 201130183   
ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI 
LEXI 

160 156

NM 201130182   
ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI 
LEX. 

155 153

NM 201130161   
ERDÉLYI MAGYAR SZÓTÖRTÉNETI 
TÁ 

139 131

 
A nemzeti minimumra kijelölt dokumentumok közül legtöbbet a könyvtárak 81%-a (88 
magyar találmány), a legkevesebbet a könyvtárak 4%-a (1956 Erdélyi mártírjai IV. kötet) 
rendelt. Átlagosan a nemzeti minimumra kijelölt dokumentumokat a könyvtárak 49%-a 
igényelte. 
 
 

Lukács Szabolcs s.k., 
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója 
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III.   A  2011.  ÉVI  MINISZTERI  KERET FELHASZNÁLÁSA   
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Miniszteri keret összesen 

 
  Ft 

1. Eredeti éves jóváhagyott keret 1.796.200.000 

2. Előző évi keretmaradvány 432.849.681 

3. Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek kötelezettségvállalásai  

 Tárgyévet megelőző 1. év -124.800.000 

4. Egyéb évközi keretmódosítások -84.759.899 

5. Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret 2.019.489.782 

 2011. évi döntések  

6. Beérkezett pályázatok  

 Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)  

7. Pályázati felhívás szerint 1.670.685.841 

8. Címzett 0 

9. Egyedi 0 

10. Összesen 1.670.685.841 

11. Ebből: Céltámogatás 0 

12. 
Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 
kötelezettségvállalásai 

 

            Tárgyévet követő 1. év 54.500.000 

            Tárgyévet követő 2. év 0 

13. Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettségvállalásai összesen 54.500.000 

14. Támogatott pályázatok mindösszesen 1.725.185.841 

 Ebből: Miniszteri – egyéb 1.725.185.841 

            Miniszteri  – központi intézmények 0 

            Miniszteri Ideiglenes Kollégium  0 

15. 
Pályázati szoftverben kimutatott 2011. évi keretmaradvány 
összesen:   

348.803.941 

16. 
2011.12.31-ig pályázati szoftverben nem rögzített 
kötelezettségvállalások összege:    

334.588.000 

17. 2011. évi miniszteri keret tényleges maradványa 14.215.941 
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Az NKA miniszteri keret felhasználásának 2011. évi beszámolója 

 
A miniszteri keret felhasználásáról Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr 
döntött. A miniszteri keret felhasználását illetően folytatódott a 2010. évben megkezdett 
döntési mechanizmus. Miniszteri keretre jellemzően az alábbi esetekben érkeztek támogatási 
igények: 
 

 az NKA szakmai kollégiumok által nem támogatott programok, 
 

 kiegészítő támogatás, vagy a megkezdett munkák befejezéséhez szükséges támogatási 
igény, 

 
 kisebb vagy nagyobb rendezvények támogatásáért pályáznak a miniszteri kerethez.  

 
A miniszteri keretre benyújtott egyedi kérelmek nem teljes és végleges pályázati formában 
érkeznek Miniszter úrhoz, ezért Miniszter úr a döntése előtt egyeztetés kezdeményez az 
érintett Főosztályokkal és meghallgatja a javaslataikat. 
 
A javaslatok figyelembevételével Miniszter úr bizonyos időközönként döntési értekezleten 
határozott az összegyűjtött az egyedi kérelmek támogatása felől. 
 
Legnagyobb támogatási összeg: 

70.000.000.-Ft a 42. Magyar Filmszemle megrendezésére 
 
Legkisebb támogatási összeg: 

40.000.-Ft a „Hajnal akar lenni” elnevezésű kárpát-medencei érvényességű 
népdaléneklési versenyre 

 
Határon túli támogatási arány a megítélt támogatásokon belül 8,6 %. Ebben jellemzően a 
környező országok magyarlakta települései találhatók, de előfordult francia, vagy izraeli 
támogatott is. 
 
Budapesti székhelyű támogatottak aránya a támogatottakon belül 63,7%. Ez nem jelenti 
egyértelműen, hogy a program maga is „csak” Budapestre korlátozódik. Jellemzően az 
országos programokat megvalósító szervezetek budapesti székhellyel rendelkeznek. Több 
nemzetközi helyszíneken megvalósuló program támogatása is a miniszteri keretből történt. 
 
A támogatott programok szakterületei is jelentős szórást mutatnak. Megtalálható bennük a 
kulturális élet valamennyi területe. 
 

 

Dr. Révész Mária s.k.,  
politikai főtanácsadó 
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Általános beszámoló 

A 2011. év történéseinek rövid tartalmi összefoglalója  

Az NKA Igazgatósága a korábbi évekkel megegyezően 2011-ben is maradéktalanul ellátta a 
jogszabályokban és együttműködési megállapodásokban rögzített feladatait.  
 
Ugyanakkor az év során a rendszeresen elvégzendő napi feladatok mellett több kiemelkedő, 
eseti feladat elvégzése, probléma megoldása is szükségessé vált. 
 
2011-ben is több olyan jogszabály módosulására került sor, amelyek érintették a pályáztatás 
lebonyolításában korábban kialakult gyakorlatot. Itt mindenképpen meg kell említeni az 
NKA-ra vonatkozó törvényt, amely a bevételek átstrukturálását hozta. Ugyancsak módosult a 
törvényhez kapcsolódó miniszteri végrehajtási rendelet is, amelyek tartalmáról a részletes 
beszámolóban ejtünk szót. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet számos 
szabályt tartalmaz az állami pénzeszközök pályázati keretek közötti szétosztását illetően, 
amelyekből ismételten meg kell említenünk a 121 §. (4) bekezdését, melynek alapján 
amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában 
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.  
 
Fenti jogszabályhely alkalmazására több döntés is született. Először úgy döntöttünk, hogy 
minden támogatott pályázat esetén lehetőséget biztosítunk a költségvetés visszatervezésre. 
Erről a pályázót az értesítőlevélben tájékoztattuk. A visszatervezés lehetőségével az 
értesítőlevél kézhezvételétől számított 45. napig élhetett a pályázó. Amennyiben ezen időszak 
alatt nem érkezett visszatervezés, vagy a pályázó írásban lemondott ennek a lehetőségéről, 
úgy a szerződést az eredeti összköltség alapján készítettük el. Ha a pályázó visszatervezett, 
úgy nyilatkoznia kellett a program megvalósíthatóságára vonatkozóan is (az eredeti 
programot vállalja, részben vállalja, nem vállalja). Amennyiben részben vállalta, úgy új 
szakmai leírást kértünk, amelyet a szakmai kollégium elbírált. A szerződést ez alapján 
kötöttük meg. 
 
Fenti eljárást alkalmaztuk a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári állásfoglalásáig. Az 
állásfoglalás alapján megszüntettük a visszatervezési lehetőséget minden pályázat esetén. Ezt 
az eljárást minimális darabszámú pályázat esetén alkalmaztuk, mivel időközben megjelent a 
jogszabályhely módosítása és egy új államtitkári állásfoglalás, amely az Igazgatóság 
hatáskörébe utalta az eljárás megállapítását. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 2011. április 
13-i módosítását követően – figyelemmel az új állásfoglalásra – az a döntés született, hogy 
azok a pályázók, akik ezen időpontot megelőzően olyan értesítőlevelet kaptak, hogy van 
lehetőségük visszatervezni, azoknak megmarad ez a joguk, akik olyat, hogy nincs 
lehetőségük, és még nem készítettünk szerződést (és a támogatás összege 1,5 millió Ft felett 
van), azoknak biztosítottuk a szerződéskötés előtt ezt a lehetőséget. Ha pedig volt lehetősége, 
de nem élt vele, vagy lemondott erről és aláírta a szerződést, azoknak további módosítási 
lehetőségük nem volt.  
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A 2011. április 14-ét követően kiküldött értesítőlevelek alapján az 1,5 millió Ft alatt 
támogatott pályázatok esetében nem volt lehetőség a költségvetés visszatervezésére. A 1,5 
millió Ft és az efölötti támogatás esetén pedig a korábbi eljárást követve volt lehetőség a 
visszatervezésre az értesítőlevél kézhezvételétől számított 45 napon belül. 
A jogszabályi hely és a NGM állásfoglalásának változása nehezítette a szerződéskötést és 
jelentős adminisztrációs terheket rótt az Igazgatóságra. 
 
Bár a pályáztatásunkat időnkét jelentősen lassította és számunkra indokolatlannak feladatnak 
tűnt, de Támogatásokat Vizsgáló Iroda (NFM szervezeti egysége) irányában fennálló 
kötelezettségeinket a jogszabályi előírásnak megfelelően rendre teljesítettük.  
 
Külön kiemelést igényel a NEFMI–NKA Igazgatósága együttműködési megállapodása. 
 
A NEFMI fejezeti kezelésű előirányzatai között tervezett kulturális célú előirányzatok terhére 
történő pályáztatás lebonyolításának átvételével kapcsolatos többletfeladatok ellátásának 
fedezete a lebonyolítási díj volt. A feladat átvételére vonatkozó megállapodás megkötéséig, és 
a lebonyolítási díj folyósításáig a feladat ellátásához szükséges összeget az Igazgatóság 
megelőlegezte. 
 
A megállapodás aláírása a NEFMI Kultúráért felelős államtitkára és az NKA Igazgatósága 
között 2011. augusztus 11-én történt meg. 
 
Perlik Pál a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) Igazgatója 
írásban bejelentette a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) 
miniszterének, hogy 2011. december 31-ével nyugállományba kíván vonulni. Perlik Pál 
Igazgató Úr kérelmét Dr. Réthelyi Miklós a NEFMI minisztere tudomásul vette és Perlik Pál 
Igazgató urat 2011. szeptember 2-ai hatállyal felmentette a munkavégzés alól. 
 
A felmentéséről szóló dokumentum arról rendelkezett, hogy a munkakört a „kijelölt személy” 
részére kell átadnia. 
 
2011. július 28-i dátummal Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. szeptember 2-tól 
visszavonásig Krucsainé Herter Anikó gazdasági igazgatót bízta meg az Igazgatói feladatok 
ellátásával. 
 
Tekintettel az említett igazgatóváltásra, a beszámolóban külön szót ejtünk a 2011. január 1-
jétől 2011. augusztus 31-ig tartó periódusról, amelyet az igazgatói munkakör átadás-átvételi 
jegyzőkönyve alapoz meg, és külön a 2011. szeptember 1. és december 31. közötti időszak 
teljesítéséről.  
 
Az átadás-átvétellel kapcsolatos eredeti jegyzőkönyv a kapcsolódó mellékletekkel, 
táblázatokkal együtt az Igazgatóság titkárságán megtekinthető.  
 
A jegyzőkönyv két fordulónapot tartalmaz,  

 2011. augusztus 22-e: az Alap és az Igazgatóság előirányzati, főkönyvi könyvelési, 
kötelezettségvállalási és egyéb statisztikai adatait tekintve; 

 2011. augusztus 31-e: az NKA Pályáztatási Osztály napi ügyei, Igazgatási Osztály 
feladatai stb. A két bankszámla számlaegyenlege is 2011. augusztus 31-ei 
fordulónappal került a jegyzőkönyv mellé. 
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A főbb folyamatok éven belüli jelentősebb számszerűsíthető adatai a következők: 
 
a pályáztatás területén:  
 
2011. évben az NKA-hoz 11.015  db pályázat érkezett be, az előző évinél 1342-vel 13,9%-kal 
több. Éves megoszlást tekintve a pályázatok 71,2%-a az igazgatóváltást megelőzően, 28,8%-a 
azt követően érkezett be.  
A támogatott pályázatok száma (2011. évben 6167 db) jelentős, előző évhez képest közel 
20%-os emelkedést mutatott, jellemző, hogy a döntések nagy számával összefüggésben több, 
mint 33% koncentrálódott az augusztus–decemberi időszakra.  
Az NKA által támogatott és beérkezett pályázatok együttes darabszáma alapján számított 
támogatási arány 2,5%-kal, az előző évi 53,5%-ról 56,0 %-ra növekedett. Az év utolsó 4 
hónapjában ez az arány 64,4%-ot ért el, ami a megelőző 8 hónap 52,6%-os mutatóját éves 
kihatásban jelentősen javította.  
Elmondható ugyanakkor, hogy a támogatás intenzitása, azaz az igényelt és megítélt 
forinttámogatások aránya a megelőző évekéhez képest 36,4%-ra csökkent. Ez a mutató az év 
első 8 hónapját átlagosan 39,4%-kal, míg az év fennmaradó részét 31,2%-kal jellemezte.  
Éves szinten visszaesést mutatott az egy támogatott pályázatra jutó megítélt támogatás 
átlagértéke is, a csökkenés az előző évhez képest átlagosan elérte a 27%-ot. E fajlagos mutató 
esetében éven belül jelentős arányeltolódás figyelhető meg: Amíg a szeptember–decemberi 
periódusban az igényekhez képest megítélt támogatás aránya a kollégiumoknál némi 
emelkedést mutat, ugyanakkor a miniszterieknél az egy pályázatra jutó támogatás jelentős 
nagyságrendi csökkenése figyelhető meg, ami az év elejére koncentrált nagy összegű 
miniszteri döntésekkel magyarázható. 
 
az elszámoltatás területén: 
 
Jelentősen megnőtt a továbbintézkedést igénylő pályázatok elszámolásának adminisztrációja. 
Különösen megfigyelhető ez az év utolsó 4 hónapjában, amikor az év első 8 hónapjához (954 
db) képest 4-szer több (3 913 db) hiánypótlással kapcsolatos levél kiküldésére került sor. 4 
hónap alatt közel 2 ezer lezáró levél kiküldése történt meg, ez az éves adat 50%-át 
meghaladta.  
 
a belső ellenőrzés területén: 
 
A Belső ellenőrzési osztály az év utolsó 4 hónapjában a belső vizsgálatok 36%-át, a helyszíni 
vizsgálatainak egynegyedét bonyolította és zárta le. 

Külső források biztosítása állandó kollégiumok részére 

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti 
Kulturális Alap között, 2010 decemberében kelt együttműködési megállapodás alapján az 
Egyesület 2011. január 11-én átutalt az NKA részére 61.000.000 Ft összeget az alábbi 
feladatokra: 
 

 szépirodalmi művek szerzői számára alkotónként havi 100.000 Ft, legfeljebb 10 
hónapon keresztül, 30.000.000 Ft összeget, 

 tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára alkotónként havi 
100.000 Ft, legfeljebb 10 hónapon keresztül, 30.000.000 Ft összeget. 

 pályázatok lebonyolításának költségeire 1.000.000 Ft összeget. 
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Az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Szakmai Kollégium 2011. március 16-i beérkezési, 
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium 2011. május 4-i beérkezési határidővel jelentett meg 
pályázati felhívást ebben a témában. 
 
Mindkét szakmai kollégium kiosztotta az Egyesület által átküldött összeget, a meghatározott 
szempontok alapján.  
 
Az Egyesület nem emelt kifogást. 
 
 

Részletes beszámoló 
 

A Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi pénzügyi adatai 
 
 
Bevételek: 
 

 
Bevételi jogcímek 

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

Ténylegesen 
teljesített

Bevétel (millió forint) 

1. Adó jellegű bevételek 
2. Kulturális járulék bevétel 
3.Támogatás értékű bevételek 
4. Egyéb nem adó jellegű bevétel 

8.691,8
0,0
0,0

116,0

9.593,5 
141,8 
74,9 

116,0 

10.825,5
135,6
74,9

109,2
5. Előző évi maradvány igénybevétele 0,0 1.373,0 1,373,0

Összesen: 8.807,8 11,229,2 12.518,2
 
Az NKA finanszírozási rendszerére 2011-ben is az elkülönített állami pénzalapokra érvényes 
szabályozás vonatkozott. 
 
 
1. Játékadó bevétel: 
 
Az Alap meghatározó bevétele az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90%-a, a 
ténylegesen befolyt bevétel (10.825,5 millió Ft) az eredeti előirányzatnál 24,54%-kal több. Az 
évközben végrehatott módosítás során megemeltük a tervezett előirányzatot, a módosított 
előirányzatnál a tényleges teljesítés 12,84%-kal volt magasabb.  A többletbevétel oka az, 
hogy előirányzat-módosítást csak a ténylegesen befolyt összeg erejéig fogad el a Kincstár. Az 
előirányzat-módosítás végső beadási határideje 2011. december 23-a volt, a november havi 
játékadó összege december 27-én érkezett számlánkra. 
 
A játékadó nem statikus bevétel és nagy szezonális ingadozásokat mutat. Alakulására két 
körülmény van hatással. Az egyik tényező, a nemzetgazdaság általános rossz állapota. A 
háztartások jövedelme a 2011. évben is csökkent, és így csökkent az az összeg, amit a 
magánszemélyek szórakozásra, kikapcsolódásra, ezen belül szerencsejátékra tudnak fordítani.  
Kiemelendő, hogy gazdasági válság elhúzódó negatív hatásai a kisebb jövedelemmel 
rendelkezőket érintik inkább, az ötöslottó-játékosoknak éppen ez a bázisa. A játékadó-bevétel 
eredeti előirányzatát az NGM adatai alapján tervezzük meg.  
A másik körülmény, ami bevételek alakulására hatással van, a nyereményalap halmozódása, 
ennek tényét és hatását a költségvetés tervezési fázisában lehetetlen megállapítani.  2011. 
évben az Alap összes bevételének 97,13%-a volt a játékadó a 2010. évi 79,1%-kal szemben. 
Az arány eltolódásának az volt az oka, hogy 2011-ben kevesebb kulturális járulék érkezett az 
Alaphoz, mint egy évvel korábban. Ez a tendencia tartósnak tekinthető. 
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2. Kulturális járulék bevétele: 
 
Az Országgyűlés az adó és adminisztrációs terhek csökkentésének céljából több ún. kisadó 
megszüntetéséről, döntött 2009-ben. (A közteherviselés rendszerének átalakításáról szóló 
2009. évi LXXVII. törvény 202.§-a).  A megszüntetett kisadók között volt a kulturális járulék 
is, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi fő bevételi forrása. Ez azt jelentette, hogy új adóalapot 
jelentő adójogi jogviszony nem jött létre, azonban korábbi időszakokról áthúzódó tételek még 
érinthetik a Nemzeti Kulturális Alap gazdálkodását. Az adó megállapításhoz való jog a 
bevallás évének utolsó napjától számított ötödik naptári év végén évül el. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az általános elévülés 2014. december 31-én következik be, addig az 
időpontig a kulturális járulék hatással lehet az Alap bevételeinek alakulására. 
 
Sem 2010-ben, sem 2011-ben nem keletkezett újabb járulékfizetési kötelezettség, de a 2009. 
december 31-én fennálló adózói tartozást és túlfizetést meg az adózóknak rendezni kell. A 
bevételek tervezése során az óvatosság elvét figyelembe véve 2011. évre vonatkozóan már 
nem terveztünk kulturális járulék bevételt, mert feltételeztük, hogy a túlfizetések visszaadása 
kiegyenlítheti a befolyó bevételeket. Mivel az adó megállapításra nyitva álló határidő még 
nem telt, újabb bevételek érkezése nem volt kizárható, de ezek nagyságát, azok esetlegessége 
miatt nem lehetett pontosan meghatározni.  
 
2011. január 3-án a Magyar Államkincstár azonnali beszedési megbízással 815.000.000 Ft 
kulturális járulékot kívánt leemelni a számlánkról, a benyújtott inkasszót nem lehetett 
végrehajtani, mert nem volt annyi járulékbevétele az alapnak, aminek a terhére ezt teljesíteni 
lehetett volna. Az inkasszó hátterében egyetlen adózó több évet érintő önellenőrzése volt. Az 
adózó által elvégzett önrevízió több év tekintetében kulturális járulék adónemben 
kötelezettség csökkenést mutatott ki adózó javára. A benyújtott önellenőrzést a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal leellenőrizte és rendben találta, tehát a korábban adózó által téves jogszabály 
értelmezésen alapuló befizetést az eljáró adóhatóság adózó részére kiutalta, így ezt az 
összeget a Nemzeti Kulturális Alapnak kellett 2011. év folyamán a tárgyévi bevételei terhére 
kifizetni.  A kulturális járulék bevételünk az egész év folyamán 135,6 millió Ft volt, a 
differenciát a 2011. évi játékadó bevétel terhére kellett finanszírozni.  A kulturális adó 
visszatérítést – az előző évek gyakorlatától eltérően – nem tudtuk a magasabb összegű bevétel 
terhére elszámolni, ezért a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Magyar Államkincstárral 
egyetértésben létrehoztunk egy „egyéb kiadás” jogcímet, és ezen a kifizetési rovaton emelte le 
az Államkincstár a NAV-nak visszajáró összeget. 
 
A kulturális járulék a teljes bevétel 1,25%-át tette ki, ami jelentős csökkenést mutat az előző 
évi 17,5%-os részesedéssel szemben. 
 
 
3. Támogatás értékű bevételek: 
 
A nevezési díj bevétel a kollégiumok által a pályázati felhívásban előírt befizetési 
kötelezettségből keletkezik. A 2011. évig a kollégiumok közül csak a Színházi Szakmai 
Kollégium, a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma és a Műemlék és Régészet 
Kollégium írt ki olyan pályázatokat, melyekben a pályázóknak nevezési díjat kellett fizetniük. 
A nevezési díjat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pénzforgalmi számlájára teljesítik. A 
nevezési díj bevétel általános forgalmi adó köteles bevétel. A Igazgatóság felé teljesített 
befizetések bruttó összegéből az Igazgatóság megfizeti az általános forgalmi adót. A 
kollégiumok a pályázati eredmények szakmai igazolása során külső szakértőt vonhatnak be 
szakértelmet igénylő kérdések eldöntésére. A szakértői megbízási díjakat az Igazgatóság a 
befolyt nevezési díj terhére teljesíti. (A Műemlék és Régészet kollégium teljes nevezési díj 
bevételét erre a célra fordította). A fennmaradó nevezési díjat az Igazgatóság az Alap 
számlájára átutalja, a nevezési díj a két kollégium pályáztatási keretét emeli. 
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4. Egyéb (nem adó jellegű) bevételek: 
 

 A visszatérítendő támogatások összege 2011. évben 800.000 Ft volt, az egri Gárdonyi 
Géza Színház előző évről áthúzódó fizetési kötelezettsége. 2011. évben visszatérítendő 
támogatásra nem kötöttünk szerződést; 

 A pályázati támogatások visszafizetéséből a ténylegesen befolyt bevétel 104,6 millió 
Ft volt. Ez az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem 
használt támogatások miatti visszafizetésekből ered.  A 2011. évi bevétel csak 72%-a 
az előző évinek, ami a pályázók elszámolása szempontjából kedvező tendencia; 

 Bírság- és kötbér-bevétel 3.764.097 Ft, kb. az előző évivel azonos nagyságrend.  

 Egyéb bevétel címén érkezett 33.564 Ft végrehajtási költségtérítés. 

 
 
5. Előirányzat maradvány igénybevétel: 
 
A 2011. februári zárolások következtében az NKA 2011 novemberére előirányzat-hiány 
problémával küzdött. Az előirányzat felhasználási számlánkon volt fedezet a támogatási 
szerződések kifizetésére, de nem rendelkeztünk elegendő előirányzattal. A játékadó 
bevételünk is elérte az eredeti előirányzatot, látható volt, hogy finanszírozni tudjuk a várható 
kiadásainkat, de tényleges bevétel a rendszer logikájából adódóan csak november utolsó 
napjaiban, illetve decemberben az előirányzat módosítási határidő lejárta után érkezett, ezért 
volt szükség az előirányzat maradvány igénybevételére. Az előző évi maradvány 
igénybevételünket a minisztérium szakmai és gazdasági vezetőinek véleményezése után 
miniszter úr jóváhagyta, így megemeltük a kiadási és bevételi előirányzatainkat 1.373 millió 
Ft-tal. 
 
 
Kiadások 
 

A zárolás és a 2011. évi költségvetési törvény módosítása: 
 
 
A Kormány az 1025/2011 (II.11) határozatának 6. pontja értelmében azonnali hatállyal zárolt 
az NKA kiadási előirányzataiból 1.000 millió Ft-ot.  A kormányhatározat 3. pontja 
lehetőséget adott a fejezeteknek a fejezetek közötti zárolási kötelezettség nullszaldós 
átrendezésére a nemzetgazdasági miniszter engedélyével. A nemzeti erőforrás miniszter ezen 
pont értelmében a minisztériumra kirótt zárolási kötelezettségét 601,5 millió Ft értékben az 
NKA kiadási előirányzatainak csökkentésével látta megoldhatónak, ezért az NKA 2011 évi 
kiadási előirányzata 1.601,5 millióval kevesebb, mint a bevételi előirányzata.  
A 2011. július 27-én kihirdetett 2011. évi CXIV tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv módosításáról véglegesítette a zárolás összegét, 
így az NKA 2011. évi kiadási előirányzata véglegesen kevesebb a bevételi előirányzatnál 
1.601,5 millió Ft-tal. 
 
A pályázati támogatások összegét a költségvetésben és a beszámolóban, az NKA-ról szóló 
törvény 7. §-a alapján felsorolt törvényi célok szerint is be kell mutatni. 
 
 
A kiutalt pályázati támogatások törvény célok szerinti megoszlását a következő táblázat 
mutatja: 
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adatok: millió Ft-ban egy tizedessel 
 

Felhasználási cél megnevezése 2010. év 2011. év
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, 
megőrzésének, terjesztésének támogatása

 
2.632,6 3.020,7 

Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint 
azokon való részvétel támogatása 

 
2.003,0 1.567,7 

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való 
részvétel támogatása 

 
1.958,1 1.259,6 

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális 
kezdeményezések támogatása 

 
199,5  362,3

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 15,4 11,8 
Épített örökség, építőművészet támogatása 306,5  293, 6
Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi 
tevékenységek támogatása 

 
660,3 723,8 

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,0 0,0 
Nemzetközi tagdíjak 3,9  4,4

összesen: 7.779,3  7.243,9 
 
ÖM-nek elszámolás alapján visszautalt összeg                                                        2,5 millió Ft 
 
 
 
A 2011. évben kiutalásra került pályázati támogatások kiemelt kulturális szakfeladatonkénti 
részletezése: 
 
Folyóirat, időszaki lapkiadás  744,3 millió Ft 
Filmgyártás  147,1 millió Ft 
Film, videó, tv-műsor terjesztése  392,5 millió Ft 
Határon túli magyar kultúra  279,2 millió Ft 
Kőszínházi tevékenység  306,4 millió Ft 
Zeneművészeti tevékenység  621,7 millió Ft 
Táncművészeti tevékenység  227,6 millió Ft 
Cirkuszművészet      6,7 millió Ft 
Alkotóművészeti tevékenységek              1.237,8 millió Ft 
Könyvtári állomány gyarapítása  431,4 millió Ft 
Könyvtári állomány védelme  21,8 millió Ft 
Könyvtári szolgáltatások   258,4 millió Ft 
Levéltári állomány gyarapítása  28,8 millió Ft 
Levéltári szolgáltatások   100,5 millió Ft 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység  253,3 millió Ft 
Múzeumi kiállítási tevékenység  260,3 millió Ft 
Történelmi emlékhely, építmény  428,2 millió Ft 
Közművelődési feladatok  1.217,3 millió Ft 
Növény- és állatkert   8,2 millió Ft 
Könyvkiadás  272,4 millió Ft 

összesen: 7.243,9 millió Ft 
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A pénzforgalmi kiadások részletezése kedvezményezettek köre szerint: 
 

adatok: millió forintban egy tizedessel 
 

2011. évi teljes levezetés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre:    
Központi költségvetési intézmények 1.794,4 906,0 888,4
Alapítvány 956,6 956,6
Gazdasági társaság 1.273,5 1.273,5
Önkormányzat/ vagy intézménye 1.058,6 1.058,6
Magánszemély 460,2 460,2
Egyéb 

egyesület, egyesülés, 
egyház és intézményei, 

külföld, 
egyéb nonprofit szervezet

2.606,6 2.606,6
836,7
222,2
279,2

1.268,5
Magyar Államkincstár tranzakciós 
díj 
ÖM közös pályázat elszámolása 
miatt 
Kulturális járulék visszafizetés 

5,9

2,5
816,2

5,9

2,5
816,2

Összes kifizetés: 8.974,5 911,9 8.062,6
 
 
 
Megítélt pályázati támogatások a támogatási összeg nagysága szerint: 
 

Intervallum Ft-ban 2010. évben támogatott 
pályázatok

2011.évben támogatott 
pályázatok 

-tól                      -ig Mennyiség Összeg Mennyiség Összeg 

db % Ft db % Ft 

                0     -       499.999 2232 43,1 608.729.848 2227 47,5 796.281.091

     500.000     -       999.999 1424 27,5 924.405.037 1701 27,6 1.104.957.981

  1.000.000     -    4.999.999 1198 23,2 2.253.122.346 1313 21,3 2.407.657.415

  5.000.000     -    9.999.999 177 3,4 1.129.002.416 150 2,4 926.329.470

10.000.000     -  14.999.999 60 1,2 674.32.242 38 0,6 418.150.000

15.000.000     -  19.999.999 23 0,5 371.000.000 15 0,2 248.850.000

20.000.000     -  24.999.999 35 0,7 728.779.750 6 0,1 124.476.350

25.000.000     -  29.999.999 7 0,1 182.000.000 1 0,1 25.000.000

30.000.000     -  49.999.999 12 0,2 460.200.000 8 0,1 288.000.000

50.000.000- felett 8 0,1 930.000.000 8 0,1 800.800.000

Összesen 5176 100,0 8.261.600.637 6.167 100,0 7.140.502.307
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A bázis időszaknak tekinthető 2010. évhez képest 2011. évben 19,14%-kal több pályázatot 
támogattunk. A kifizetésekre fordított összeg 15,7%-kal csökkent. 2010-ben az egy 
szerződésre jutó támogatás 1.596.136 Ft, volt ez az átlag összeg 2011. év tekintetében 
1.157.856 Ft-ra csökkent. A csökkenés mértéke 27,46%-os volt. Ez a változás két alapvető 
okra vezethető vissza egyrészről az egy pályázatra jutó támogatási összeg bázisidőszakról 
tárgyidőszakra csökkent, a nyertes pályázatok száma ezzel szemben növekedést mutatott a 
vizsgált időszakban. 
 
2010-ben 4294 db pályázati döntés volt átlag alatti, ami az összes döntés 82,95%-a volt. 2011. 
évben az átlag alatti döntések száma 5.022 db volt ami az előző évhez képest 16,95%-os 
emelkedést mutatott, tekintve azonban, hogy az átlag alatti döntések száma nem nőtt olyan 
mértékben mint, összes döntés ebből kimutatható, hogy a tárgyidőszakban az átlag alatti 
döntések aránya 81,43%-ra szorult vissza. 
 
A támogatott pályázatok darabszáma 2010-ben 12,36%-kal volt kevesebb, mint az azt 
megelőző évben, ebből levonható az a következtetés, hogy a támogatások darabszámának 
csökkenése megállt. A megállapított támogatások összege 2010. év és azt megelőző év 
tekintetében 6,4%-kal volt kevesebb, tehát megállapítható, hogy ez a tendencia tartósnak 
mutatkozik. 
 
2010. évben az ötmillió forint alatti döntés 4.854 db volt ami teljes döntési állománynak a 
93,77 %-a volt. 2011. év tekintetében az ötmillió forint alatti döntések száma 5.241 db volt, 
ami 387 db emelkedést jelent, a teljes döntési állományt figyelembe véve 84,98%-os 
részarányt képvisel. Ez azt jelenti, hogy az ötmillió forint alatti döntések száma és részaránya 
is emelkedett. 
 
Az NKA bankszámlája 2011. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet terhelő 
kötelezettségeket az alábbi levezetés tartalmazza: 
 
NKA bankszámlájának 2011. 01. 01-jei nyitóegyenlege: 5.348,7 millió Ft. 
2011. évi bevételek:                                          +11.147,3 millió Ft. 
2011. évi pénzforgalmi kiadások            - 8.874,5 millió Ft. 
2011. december 31-i záró állomány:  7.521,5 millió Ft. 
 
 
Összegzés: 
 
A tárgyévben teljesülő bevétel 19,47%-a nem került kifizetésre. Az Alapot 2011. év 
tekintetben zárolás sújtotta, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 1.601,5 millió Ft-tal a 
tervezetthez képest csökkenteni kellett a kiadási előirányzatokat. Az államháztartás 
egyensúlyának javítása érdekében a fent említett összeg terhére nem lehetett az év során 
kötelezettséget vállalni. A játékadó – a nyereményalap halmozódásának köszönhetően a 
tervezett összegnél magasabb összeggel teljesült. Előirányzat-módosításra azonban – a 
megfontolt gazdálkodásnak megfelelően csak november hónapban, a ténylegesen befolyt 
bevétel ismeretében került sor. Ennek megfelelően emelkedtek a kollégiumok keretei, de a 
pályáztatási folyamat időigényessége miatt a támogatási szerződések megkötésére és a 
támogatások kifizetésére már 2011. évben nem került sor. 
 
Az Alapnak 2011. évben is – az előző évekhez hasonlóan – negyedéves finanszírozási tervet 
kellett készítenie havi bontásban, amelyben egy évre előre meg kellett határozni a tervezett 
éves bevételek és kiadások havonkénti teljesülését. A finanszírozási terv bevételi oldalának 
összeállítása a játékadó bevétel alakulása miatt gondot okoz. A finanszírozási tervben a 
költségvetésben megtervezett bevétel havi teljesülését kell megadni. Problémát jelent, hogy az 
éves bevétel teljesülésének havonkénti aránya évenként is eltérő. 
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Az NKA Igazgatósága 2011. évi pénzügyi adatai 

 
A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2011-ben – változatlanul – a Nemzeti 
Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes 
szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, a pályáztatás szervezése és 
lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a 
pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai 
ellenőrzések megszervezése, a helyszíni pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések ellátása, 
valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, 
pénzügyi számviteli, vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok ellátása. 

Az NKA Igazgatóságának feladata továbbá a NEFMI (jogelődje: OKM) egyes – kulturális 
célok támogatására szolgáló – fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás 
feladatainak ellátása: a támogatási szerződések pályázókkal történő megkötése, és – a 
NEFMI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján – a támogatások teljes körű 
pénzügyi számviteli feladatainak lebonyolítása is. 2011. évben lebonyolítottuk a 2010. évről 
áthúzódó – a minisztérium 2011-ben átutalt előző évi maradványából finanszírozott – 
pályázatokat, és elszámoltattuk a pályázókat. 2011. november 30-ra elkészítettük és 
benyújtottuk a NEFMI Kulturális Államtitkárságának 2010. évi pályáztatás teljes pénzügyi és 
szakmai elszámolását. Az elszámolás felülvizsgálata még nem történt meg. 

Az együttműködési megállapodásokban nevesített fejezeti kezelésű előirányzatok teljes körű 
lebonyolítása jelentős változást eredményezett az NKA Igazgatósága pénzügyi, számviteli 
feladataiban, annak érdekében, hogy az együttműködési megállapodás elvárásainak meg 
tudjunk felelni. Így a korábbi folyamatok újragondolását, a nyilvántartások olyan mélységű 
átalakítását követelte meg, amit a pénzügyi szoftver jelentős módosításával tudtunk 
megoldani. A 2011. évben készítettünk először teljes körű elszámolást a fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználására, most teljes az eljárási rendünk.   

2011. évben újabb együttműködési megállapodást kötöttünk a NEFMI-vel a tárgyévben 
induló fejezeti kezelésű pályázatok lebonyolítására, a szerződések megkötése, a rendezett 
pénzügyi helyzetű pályázók részére a támogatások kiutalása megtörtént. A határon túli 
ösztöndíjak fedezetére nem érkezett a fejezettől támogatás, így az a feladat ismét áthúzódik a 
következő évre. 

 

Kimutatás 
az NKA Igazgatósága 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról 

 
adatok:  millió Ft-ban egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Személyi juttatás 517,0 618,3 535,4
Munkaadókat terhelő járulék 144,9 173,0 125,1
Dologi kiadások 235,3 288,5 233,0
Támogatásértékű működési kiadások 4,6 67,0 61,5
Működési célú pénzeszköz átadás 0,5 1.168,3 1.113,2
Előző évi működési célú előirányzat maradvány 
igénybevétele 

0,0 35,6 35,6

Intézményi beruházás 39,7 50,8 32,8
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Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,0 109,7 102,4
Felhalmozási cél pénzeszköz átadás ÁH- kívülre 0,0 1,4 1,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat 
maradvány igénybevétele 0,0

 
23,0 19,2

Kiadások összesen: 942,0 2.535,6 2.259,5
Intézményi működési bevétel 902,3 51,9 43,6
Felhalmozási bevétel 39,7 0,0 0,0
Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól 0,0 866,3 866,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel NKA-tól 0,0 39,7 39,7
Előző évi működési célú előirányzat maradvány 
átvétel 

0,0 24,3 24,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat 
maradvány átvétel 

0,0 3,8 3,8

Költségvetési támogatás 0,0 1.358,3 1.358,3
Pénzforgalom nélküli bevétel 0,0 191,3 191,2

Bevételek összesen: 942,0 2.535,6 2.527,2
Maradvány:  267,7

Létszám (fő): 99 99 96
 
Az előirányzatok módosítására  

– az előző évi maradvány igénybevétele, 
– a NEFMI–NKA Igazgatósága együttműködési megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően – a fejezeti kezelésű pályázatok támogatási szerződéseiben foglalt 
feltételek szerinti támogatás kiutalására, valamint a feladat ellátására biztosított 
lebonyolítási díj és az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt támogatási 
előirányzat visszafizetése –, valamint 

– a közalkalmazottak bérkompenzációja miatti támogatás igénybevétele  
miatt került sor, és korrigáltuk a kincstári költségvetés eltérését. 
 
Az előirányzat-módosítások jogcím szerinti részletezése:  

– Az előző évről áthúzódó kiadások, valamint a jogszabályban biztosított jutalmazás 
fedezetéül az Igazgatóság előző évi maradványából 97,2 millió forint igénybevételére 
került sor.   

– Az NKA Igazgatósága megalakulása óta az idei évben először részesült támogatásban 
dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 6,1 millió Ft összegben. 

– A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása miatt 1352,2 millió forint állami 
támogatás került az NKA Igazgatósága költségvetésébe. 

– A fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása miatt minisztériumtól átvett előző évi 
maradvány 28,1 millió Ft 

– az előző évi pályázati támogatási és lebonyolítási díj felhasználása 94,1 millió Ft. 
 
Az 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat zárolási rendelkezése az Igazgatóság költségvetését 
nem érintette. A Kormány 1316/2011 (IX.19) határozatának 1. a) pontja maradványtartási 
kötelezettséget írt elő, amit az Igazgatóság gazdálkodása során figyelembe vett.  
 
Az Igazgatóság 2011. évi és a korábbi években képződött maradványa fedezetet nyújt 

– személyi és beruházási jellegű kötelezettségekre,  
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– a Bizottság elnökének 2011. évi döntése alapján az online pályáztatáshoz szükséges 
szoftver és hardver beszerzésekre, valamint 

– az új, egységes pályáztatási szoftver elkészítésével kapcsolatos kiadások egy részére 
(előzetes számításaink szerint, mintegy 40%-ára).  

 
Létszám- és bérgazdálkodás  
 
A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2011. évi engedélyezett létszám-kerete 99 
fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 96 fő, az üres álláshelyek száma 
december 31-én 3 fő volt. 

A NEFMI–NKA Igazgatósága között létrejött megállapodás alapján, 2011-ben egyszeri 
jelleggel az NKA Igazgatósága létszámát 4 fővel megemelte, ebből 3 fő a Gazdasági 
Főosztály létszámát, 1 fő a FEPO létszámát növelte. A megállapodás alapján a 4 fő létszámot 
tartós jelleggel kellett volna beépíteni az Igazgatóság költségvetésébe, ez nem történt meg. A 
naptári év folyamán többször kértük – szóban és írásban – a 4 fő többletlétszám 
engedélyezését, ez nem történt meg. 

A többletfeladathoz kapcsolódó 2010. évben egy évre engedélyezett létszám betöltésére 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében 2 fővel 2010. júniusától, 2 fővel pedig 
júliustól került sor. 2011. évben – az újabb együttműködési megállapodás, és a feladatok 
birtokában – újra kineveztük a dolgozókat határozott idejű megállapodással 2012. július 
hónapig, de a szükséges többletlétszámot nem kaptuk meg így az alaptevékenységgel 
kapcsolatos feladatra kevesebb dolgozót tudtunk felvenni.  

2011-ben összesen 2 munkatárssal létesítettünk és 6 munkatárssal szüntettünk meg 
közalkalmazotti jogviszonyt. Az előző évekhez képest a belépők száma jelentősen csökkent. 
A 6 fő kilépő munkatárs közül 1 főnek a fizetés nélküli szabadsága járt le és nem vette fel a 
munkát, 1 fő a próbaidő alatt távozott, 4 fő pedig nyugdíjba vonult. A GYES-en lévő 
munkatársaink közül egy munkatársunk tért vissza, és egy ment GYES-re. 

Az NKA Igazgatósága igazgatója nyugdíjba vonulása miatt 2011. szeptember 2-tól az 
igazgató felmentési idejére, a gazdasági igazgató – saját feladatai mellett – mb. igazgatóként 
látta el az igazgató feladatát. 2012. február 23-től Krucsainé Herter Anikó gazdasági igazgatót 
nevezte ki Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr az NKA Igazgatósága igazgatójának.    

A határozatlan idejű közalkalmazottak létszám csökkenése (4 fő) jellemzően nyugdíjazás 
miatt következett be. Új dolgozók alkalmazására a tárgyévben a pályáztatási osztályon 
megnövekedett adminisztrációs munkák (fénymásolások házon belüli megoldása, 
tértivevényes postázás) miatt került sor. A meghatározott feladatra alkalmazott dolgozókat – 
az újabb megállapodás létrejötte és a többletlétszám engedély hiánya miatt – ismételten 
határozott idejű szerződéssel alkalmaztuk.  

A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak (beleértve a 
határozott időre kinevezett munkatársainkat is) létszáma összességében 5 fővel csökkent. 

A létszámváltozások a következő területeket, szervezeti egységeket érintették: 
– 1 fő igazgatóval csökkent a vezetőség, 
– 1 fő pénzügyi-gazdasági ügyintézővel, 1 fő humánpolitikussal, 1 fő műszaki 

ügyintézővel csökkent a Gazdasági műszaki osztály, 
– 2 fővel nőtt, és 2 fővel csökkent a Pályáztatási osztály, 
– 1 fővel csökkent az Informatikai osztály 

létszáma. 
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Az Igazgatóság 2011. december 31-ei tényleges (munkajogi) létszáma 98 fő volt, ebből 4 fő 
kisgyermekük otthoni gondozása (gyes, gyed) miatt, 2 fő felmentési idejét tölti , 1 fő tartós 
beteg.  

2011-ben az NKA Igazgatóságán a munkatársak egy főre jutó átlagkeresete a 2009. és 2010. 
évihez viszonyítva nem változott. Figyelembe véve – a KSH hivatalos közleménye szerinti – 
2010. évi fogyasztói-árindex 4,9%-os, a 2011. évi 3,9%-os növekedését megállapítható, hogy 
2011-ben a munkatársak bruttó keresetének reálértéke az előző évekhez viszonyítva az 
infláció mértékével arányosan csökkent. 

Üres álláshelyeink betöltésénél újból és újból szembesülünk a ténnyel, hogy egyre kevésbé 
vagyunk versenyképesek, annak ellenére, hogy az álláspályázatokra jelentős számú – 
elsősorban munkanélküli – jelentkező van.  
 

A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémák 
 
A központosított illetményszámfejtés 2002. évi bevezetése óta folyamatos, évről évre 
visszatérő problémákkal küzdünk. A számítógépes program láthatóan nem tudja követni a 
jogszabályi változásokat. Annak ellenére, hogy minden évben jelezzük gondjainkat, változást 
nem tapasztalunk. A 2010. november 15-től bevezetett új KIR rendszer sem hozott kedvező 
változást. A számfejtések már on-line módon történnek, az adatkapcsolat bizonytalan, az 
átkonvertált adatok hiányosak, teljes körű ellenőrzést és javítást igényelnek, ami jelentős 
többletfeladatot eredményezett és kihatott a 2011-es évre is.     

„Örökzöld” problémáink:  

Rendszeresen gondok vannak a munkatársak adójóváírásának kezelésével, kis keresetű 
kollégák az év végi adóelszámolás során szembesülnek vele, hogy az év közbeni helytelen 
számfejtések (az adójóváírás arányosítását nem tudta a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kezelni a rendszer) miatt jelentős összegű adótartozásuk van. Az Igazgatóság 2006. évi 
adóbevallását a MÁK a mai napig nem tudta lezárni.  

Az év első napjaiban még az előző évre vonatkozóan kifizetett megbízási díjakat a program 
nem tudja megfelelően kezelni, ennek következtében néhány megbízással foglalkoztatott 
munkatársunk éves adóbevallásához kapott dokumentumok helytelen adatokat tartalmaznak, 
az év elejei kifizetést nem a megfelelő év bevételeként mutatják ki. 

A jogszabályváltozásokat a program esetenként késéssel követi, ami nagyobb odafigyelést, 
több módosítást eredményez.  

A havi járulék bevallásnál a visszamenőleges korrekciók, önrevíziók eltérést eredményeznek 
a bevallás és a nettó finanszírozás keretében leemelt járulékok között. A korrekciókról, 
önrevízióról nem rendelkezünk olyan részletes dokumentációval, ami alapján kidolgozható 
lenne az eltérés oka.  

Amint azt többször leírtuk, a központosított illetményszámfejtésre való áttérés ötletével, az 
eredeti elképzelésekkel messzemenőkig egyet lehet érteni, azonban az újonnan bevezetett 
szoftverrel sem lehet gördülékenyen és zárt módon a feladatot ellátni.  
 

A pénzügyi-számviteli szoftver módosítása és ennek kihatásai  

A minisztérium 2009. novemberi döntése alapján, miszerint az NKA Igazgatósága 
költségvetésébe kell átkerüljön az egyes meghatározott kulturális fejezeti kezelésű 
előirányzatok teljes körű lebonyolítása, a 2009 januárjától alkalmazott gazdálkodási szoftvert 
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(Forrás SQL) az új feltételeknek megfelelően át kellett alakítani, jelentős fejlesztést kellett 
végrehajtani. A 2011. év pénzügyi feltételeinek megfelelő egyes munkafázisokkal, 
lekérdezésekkel még bővíteni kellett a pénzügyi és a pályáztatási szoftvert, de 2011. év végére 
a két szoftver megfelelően működik.  

A Forrás SQL programról általában megállapítható, hogy a program kezelése, a szükséges 
információk kinyerése a korábbi időszakhoz képest többlet élőmunka ráfordítását igényli, de 
az elmúlt három év alatt már zökkenő mentesebb a szoftver alkalmazása. 

 
Az NKA-ra vonatkozó pályáztatási tevékenység 

 
A pályáztatás lebonyolításának személyi, jogi és technikai feltételei biztosítottak voltak 2011-
ben is. Jelentős kiszámíthatatlansági tényező volt továbbra is, hogy a pályázati felhívásokat 
meg kellett küldenünk a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére. Emiatt több esetben szükség 
volt a beérkezési határidő módosítására. Ez kihatott a feldolgozási és rögzítési időszakra is.  

További jelentős teher volt a második félévi pályázatok rögzítése utáni fénymásolás, amely 
feladat az egész Igazgatóságot terhelte. 

A második félévben az NKA bevételei a tervezettnél több pályázati felhívás megjelentetését 
tették lehetővé, így a beérkező pályázatok száma is jelentősen emelkedett az előző évekhez 
viszonyítva. 

A főbb adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Általános megállapítások 

A következő táblázat az elmúlt kilenc év összefoglaló adatait mutatja be. A táblázat 
tartalmazza a miniszteri támogatásokat is. 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Beérkezett 
pályázat (db) 

12 459 14 888 12 683 11 820 10 879 9 506 9 747 9 673 11 015

Támogatott 
pályázat 

7 213 8 133 6 483 6 301 5 766 5 933 5 906 5 716 6 167

Arányok (%) 
(támogatott db-hoz 
viszonyítva 

57,9 54,6 51,1 53,3 53,0 62,4 60,6 53,5 56,0

Igényelt támogatás 
(Mrd Ft-ban) 

19,5 28,2 23,2 20,6 21,2 21,4 21,1 19,3 19,6

Támogatott 
pályázatok igénye 
(Mrd Ft-ban) 

11,9 14,9 13,9 11,7 12,9 15,7 13,6 13,1 11,6

Megítélt támogatás 
összesen (Mrd Ft-
ban) 

7,0 8,7 8,4 7,5 7,6 9,6 8,8 8,2 7,1

Arányok (%) 
(megítélt 
támogatás az 
összes igényhez 
viszonyítva) 

35,9 30,9 36,2 36,4 35,8 45,0 41,7 42,9 36,2
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A beékező pályázatok száma 1 342 darabbal haladta meg az előző évit, a kollégiumok is jóval 
több pályázatot támogattak, ennek viszont az lett a következménye, hogy a megítélt 
támogatási összegek aránya jelentősen csökkent. Több pályázat kapott kevesebb támogatást. 
 
 
Pályázók száma 
 

Évek 
Pályázók 

száma (db) 
2003 4 934 
2004 6 366 
2005 5 466 
2006 4 940 
2007 4 607 
2008 4 301 
2009 4 460 
2010 4 663 
2011 5 110 

 
 
 
 
 
 
A pályázók száma a 2008. évi mélypontot követően folyamatosan és jelentősen emelkedett. 
Az NKA-hoz pályázatot benyújtó pályázók többsége rendszeres pályázó, de az emelkedés azt 
jelzi, hogy több új pályázó is támogatást igényel az NKA-tól. 
Az állandó kollégiumok pénzügyi kereteit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Pályázati felhívások 

Az NKA kollégiumai 2011-ben 101 pályázati felhívást hirdettek meg, többet, mint 2010-ben 
(87). A meghirdetett pályázati felhívásokból 36 meghívásos pályázat volt, a 2010. évi 29-el 
szemben. A legtöbb pályázati felhívást az alábbi szakmai kollégiumok hirdettek meg: Zenei 
(6), Táncművészeti (5), Múzeumi (5). 

A pályázati felhívások ilyen jelentős emelkedésének oka a második félévben jelentkező 
pluszbevétel, amelyet minden kollégium igyekezett még a tárgyévben kötelezettségvállalással 
lekötni. 

A pályázati felhívások minden esetben a jogszabályban előírt feltételek szerint jelentek meg 
az NKA portálján.  

Kollégiumi ülések 

2011-ben 85 kollégiumi ülés volt, ebből 76 ülésen döntést is hoztak a kollégiumok. A 
kollégiumi ülések megszervezése és összehangolása jelentős és bonyolult feladatot ró a 
kollégiumi titkárokra és az ülés megszervezésében részvevő munkatársakra. A 2011-es év 255 
munkanapból állt, így a munkanapok egyharmadán kollégiumi ülés volt. 
Kiemelkedően magas számú ülést (9 db) bonyolított le az Iparművészeti Kollégium. 
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Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása  

(a beérkezett pályázatok arányában) 
 

Törvényi cél 
Beérkezett 

pályázat (db) 
Arányok 

(%) 
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése 3 792 34,4
Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények 2 837 25,8
Művészeti alkotások új irányzatai, új kezdeményezések 1 578 14,3
Kultúrateremtő, közvetítő tevékenységek 1 458 13,2
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények 1 115 10,1
Épített örökség, építőművészet 221 2
Nemzetközi tagdíjak 11 
Tudományos kutatások 2 
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 1 
Összesen 11 015 100,0
 
 
 
 

 
Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása 

 
Jellemzően évek óta hasonló arányt mutat a törvényi célkitűzések szerinti megoszlás. A 
kulturális értékek létrehozására, megőrzésére, valamint az évfordulók és fesztiválok 
megvalósítására érkezik a legtöbb pályázat. 
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Pályázatok szervezeti forma szerinti megoszlása 

(a beérkezett pályázatok arányában) 

 

Szervezeti forma 
Beérkezett 
pályázat 

(db) 

Arány (%) 

2011 2010 2009 2008 

Nonprofit szervezetek 4 471 40,6 39,1 39,2 37,2
Költségvetési szervek 2 768 25,1 24,6 29,3 32,3
Vállalkozás 1 895 17,2 15,1 17,2 15,2
Magánszemély 1 881 17,0 21,2 14,3 15,3
Összesen 11 015 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 

 
 
 
 

Pályázatok szervezeti forma szerinti megoszlása 
 
 

A magánszemély pályázók számának visszaesése mögött valószínűsíthető az egyre 
bonyolultabb, összetettebb pályázati felhívások megjelenése, valamint a jogszabályi 
környezet ismeretének hiánya. Az NKA továbbra is igyekszik a pályázók számára 
megkönnyíteni a pályázatok elkészítését, de a folyamatosan változó és szigorodó jogszabályi 
környezet ezt nem mindig könnyíti meg. 
A nonprofit szervezetek, valamint a költségvetési szervek aránya nem változott jelentős 
mértékben. 
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Pályázatok részletezése a pályázatok megvalósulásának helye szerint  

(beérkezett pályázatok arányában) 

Megvalósulás helye 
Beérkezett 

pályázat (db) 
Arány  

(%) 
Budapest 3 160 28,7 
Város 2 246 20,4 
Ország 1 940 17,6 
Nemzetközi, Magyarország bevonásával 916  8,3 
Település 704 6,4 
Nemzetközi 640  5,8 
Megye 624 5,7 
Régió 439 4,0 
Kistérség 346 3,1 
Összesen 11 015 100,0 

 

Pályázók székhelye 
Beérkezett 
pályázat 

(db) 
Arány (%) 

Támogatott 
pályázat (db) 

Arány (%) 

Budapest 5 144 46,7 2 787 45,2
Vidék 5 022 45,6 2 920 47,3
Külföld 849 7,7 461 7,5
Összesen 11 015 100,0 6 168 100,0
Pályázók székhelyében és a megvalósulás helyében továbbra is Budapest áll az élen. A 
pályázók székhelyének kimutatása nem ad mindig valós képet a megvalósulás helyéről, mivel 
több budapesti pályázó pályázatának megvalósulása vidéken, vagy határon túl történik. 

Állandó kollégiumok pályázatainak adatai 

Kollégium megnevezése 
Beérkezett  

pályázat (db) 
Arány  

(%) 
Közművelődési Kollégium 1 036 9,8 
Népművészeti Kollégium 967 9,2 
Képzőművészeti Kollégium 964 9,2 
Zenei Kollégium 940 8,9 
Szépirodalmi Kollégium 939 8,9 
Mozgókép Kollégium 822 7,8 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium 786 7,5 
Táncművészeti Kollégium 674 6,4 
Múzeumi Kollégium 574 5,5 
Színházi Kollégium 501 4,8 
Iparművészeti Kollégium 473 4,5 
Fotóművészeti Kollégium 417 4,0 
Műemléki és Régészeti Kollégium 333 3,1 
Levéltári Kollégium 313 3,0 
Könyvtári Kollégium 309 2,9 
Kiemelt Kulturális Programok Kollégium 240 2,3 
Építőművészeti Kollégium 232 2,2 
Összesen 10 520 100,0 
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Fenti táblázat a miniszteri döntéseket nem tartalmazza. 

 
Beérkezett pályázati darabszám kollégiumonként 

Jellemzően évek óta hasonló a trend. A Közművelődési, Népművészeti és Képzőművészeti 
kollégiumokhoz nyújtották be a legtöbb pályázatot a 2011-es évben. 
 
Támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja (beérkezett/támogatott 
pályázat) a támogatott pályázatok három éves adatainak összevetésével: 
 

Kollégium megnevezése 
Beérkezett 

pályázat (db) 
Támogatott 

pályázat (db) 
Támogatási arány (%) 

2011 2010 2009 
Könyvtári 309 270 87,4 64,3 71,8 
Levéltári 313 252 80,5 72,7 79,1 
Múzeumi 574 452 78,7 68,7 57,9 
Népművészeti 967 627 64,8 64,4 62,6 
Közművelődési 1 036 669 64,6 60,9 53,8 
Műemléki és Régészeti 333 200 60,1 56,5 66,4 
Iparművészeti 473 280 59,2 47,5 69,0 
Színházi 501 276 55,1 50,2 52,1 
Zenei 940 515 54,8 48,8 56,8 
Képzőművészeti 964 510 52,9 44,4 58,8 
Kiemelt Kulturális Progr. 240 121 50,4 74,5 48,9 
Táncművészeti 674 290 43,0 46,0 60,0 
Mozgókép 822 342 41,6 50,2 55,0 
Építőművészeti 232 95 40,9 65,4 71,3 
Szépirodalmi 939 371 39,5 28,4 53,6 
Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra 

786 290 36,9 40,8 53,2 

Fotóművészeti 417 148 35,5 36,1 52,9 
Összesen 10 520 5 708 54,3 51,0 58,5 
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Támogatási arányok (beérkezett/támogatott pályázati darabszám) 

A közgyűjteményi szakterület évek óta jellemzően magasabb arányban támogat pályázatokat. 
Ennek oka a szakterületre jellemző, pályázói igényekhez jobban alkalmazkodó pályázati 
felhívások kiírása, valamint a jelentős tapasztalattal rendelkező pályázói kör. 
 
Igényelt összeg és megítélt támogatások aránya 

Támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja  
(igényelt támogatás/megítélt támogatás) 

Kollégium 
megnevezése 

Igényelt 
támogatás (Ft) 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

Támogatási arány (%) 
2011 2010 2009 

Könyvtár 432 969 500 378 385 821 87,4 71,1 72,4
Levéltári 281 932 890 165 360 000 58,6 66,2 66,9
Múzeumi 910 162 093 472 520 000 51,9 48,9 43,2
Iparművészeti 569 560 238 227 418 700 39,9 30,9 47,4
Kiemelt Kult. Progr. 1 942 257 030 614 300 000 31,6 52,1 18,5
Közművelődési 1 295 218 751 389 493 269 30,1 30,2 31,9
Műemléki Régészeti 1 423 676 934 382 000 000 26,8 40,1 45,7
Népművészeti 1 113 755 855 293 900 000 26,4 24,6 29,4
Fotóművészeti 514 676 143 130 800 000 25,4 26,2 38,3
Képzőművészeti 1 103 010 026 263 580 676 23,9 22,6 31,4
Szépirodalmi 1 085 251 383 256 900 000 23,7 11,3 52,9
Színházi 944 452 227 222 551 000 23,6 42,8 29,1
Táncművészeti 938 584 562 213 400 000 22,7 26,4 32,9
Mozgókép 1 499 273 213 338 050 000 22,5 23,6 32,6
Építőművészeti 443 759 140 96 010 000 21,6 34,3 60,4
Zenei 1 732 452 919 325 750 000 18,8 25,9 28,4
Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra 

1 072 848 957 192 450 000 17,9 26,5 45,4

Összesen  17 303 841 861 4 962 869 466 28,7 34,3 35,5
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Támogatási arányok (igényelt/megítélt támogatási összeg) 

 
A közgyűjteményi szakterület a támogatott pályázatok magas arányán túl az igényelt és 
megítélt támogatások arányában is magasabb az átlagos támogatási aránynál. 
Az állandó kollégiumok további összefoglaló adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) 
bekezdése alapján amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez 
képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének 
arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell 
alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi 
költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el. 

2011-ben 392 pályázat kapott egymillió-ötszázezer forint feletti támogatást.   

Ideiglenes kollégiumok 

2011-ben három ideiglenes kollégium végzett tevékenységet az NKA-n belül. A Márai 
Irodalmi Ideiglenes Kollégium, a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium, valamint az 
Ithaka-program Ideiglenes Kollégium. 
A Márai ideiglenes kollégiumok bonyolították le a Márai-programmal kapcsolatos pályázati 
feladatokat beleértve az I. Márai-lista kiválasztását, a pályázat lebonyolítására pályázóként 
meghívott KELLO pályázatának elbírálását, valamint a Márai-programban részt vevő 
könyvtárak kiválasztását. 
Az NKA-hoz érkező pluszbevételek lehetővé tették, hogy a II. félévben a két Márai ideiglenes 
kollégium megjelentesse a Márai-programhoz kapcsolódó szakmai rendezvények (író-olvasó 
találkozók) valamint a magyar irodalom külföldi népszerűsítése céljából pályázati felhívását. 
Az erre a pályázati felhívásra beérkező pályázatokat már a Könyvkiadás Kollégiuma bírálta el 
2012-ben. 
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Az Ithaka-program Ideiglenes Kollégiumot az NKA Bizottsága 48/2011. számú határozatával 
indította el. A program a külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet 
szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazahozatalának és 
elhelyezésének az Ithaka-program keretében megvalósuló támogatására indult el. A pályázati 
felhívás megjelentetését többszöri egyeztetés előzte meg, amelyen az érintett szakterületek 
képviselői megállapodtak a felhívásban meghívandó pályázók és pályázati témákról. 

Egyedi pályázatok 

Minden állandó kollégiumnak lehetősége volt a jóváhagyott éves keretük 10%-ának 
mértékéig egyedi igényeket támogatni. 
2011-ben 413 db egyedi támogatási igény érkezett az NKA-hoz, a 2010. évi 323-al szemben. 
Az igényelt támogatás 924.262.031 Ft volt, a 2010. évi 812.948.654 Ft igénnyel szemben. A 
kollégiumok 285 db egyedi pályázatot támogattak 324.932.150 Ft összeggel. 
A beérkezett egyedi pályázatok aránya az összes beérkezett pályázatok 3,9%-a. Az egyedi 
pályázatokra megítélt támogatás pedig az összes megítélt támogatás 6,5%-a volt. Ez az adat 
jelentősen alatta maradt az engedélyezett (10%-os) keretnek. 
A legmagasabb támogatási igény a Zenei Kollégiumhoz érkezett 164.979.815 Ft, amelyből 
31.000.000 Ft támogatást ítéltek meg. 
Legnagyobb darabszámban a Zenei Kollégium támogatott egyedi igényeket: 55 darabot a 
beérkezett 88 darabhoz képest. 
A Szépirodalmi Kollégium nem támogatott egyedi igényeket. 

Elutasított pályázatok 

A 10.520 kollégiumi pályázatból 4046 pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 38,5%-át 
jelenti. A nem támogatott pályázatok aránya csökkent (2010-ben 43,6%). 
Az elutasítás okát a kollégiumoknak nem kell megindokolniuk, de a pályázónak lehetősége 
van arra, hogy a szavazati arányokat írásban benyújtott kérelemre megismerje. 

Érvénytelen pályázatok 

2011-ben benyújtott 10.520 pályázatból – kollégiumi döntés alapján – 549 volt érvénytelen, 
ez a pályázatok 5,2%-át jelenti. 2010-ben ez a szám 5,4% volt. 
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, illetve a pályázati 
felhívásban kötelezően meghatározott kritériumoknak, továbbá ha a pályázónak az NKA-val, 
illetve a FEPO-val szemben elszámolatlan kötelezettsége van. 
Érvénytelennek minősített pályázatokról a pályázók minden esetben írásban kaptak 
tájékoztatást az érvénytelenség okáról. 

Technikailag halasztott döntések 

1 db pályázat: 2713/0051. Pályázó intézmény: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Téma: A 
régészeti kutatások Magyarországon sorozat 2010. évi kötetének nyomdai kivitelezésére. 
Megítélt támogatás: 700.000 Ft. 
A korábbi évektől eltérően a jogszabályváltozás miatt csökkent az összeférhetetlenség miatt a 
Bizottság elé felterjesztett pályázatok száma. 
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Módosítási kérelmek 

2010-ben összesen 1 307 kérelem érkezett, 2011-ben ez a szám: 2 362. 

Kollégium/miniszter
Módosítási kérelem 

(db) 
Elfogadott kérelem 

(db) 

%-os arány az 
összes beérkezett 

kérelemhez 
viszonyítva 

Állandó 2 131 2 003 94,0
Miniszteri 231 209 90,5
Összesen 2 362 2 212 93,6
 

 
Beérkezett módosítási kérelmek 

 
 
Kérelmek típusa 
 

Típus 
Beérkezett 

kérelem (db) 
Elfogadott 

kérelem (db) 
Elutasított 

kérelem (db) 
Véleményezés 

alatt (db) 
Határidő 1 056 999 20 37
Jogcím 390 350 26 14
Megvalósítás dátuma 875 826 16 33
Téma 41 37 1 3
Összesen 2 362 2 212 63 87
 
A módosítási kérelmek jelentős számban emelkedtek. Ennek jellemzően az az oka, hogy a 
pénzügyi és jogszabályi környezet folyamatos változása nehezíti a pályázat megvalósítását. 
A legtöbb módosítási kérelem az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumhoz 
érkezett (277 db) és ezek jelentős része határidő módosítás volt (147 db). 
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Esedékes nem utalható tételek listájának ügyintézése 

Azokban az esetekben, amikor a szerződés szerint már esedékes lenne a támogatás utalása, 
vagy annak egy része, de erre nem kerül sor a GS-rendszer ún. esedékes, de nem utalható 
listán jeleníti meg a pályázatot annak a nem utalhatóság okainak feltüntetésével. A lista 
hetente kerül felülvizsgálatra. A felülvizsgálat folyamatos feladatot jelent a pályáztatási 
osztályon is. 
 
Több mint 270 írásbeli felszólítás és értesítő levél kiküldése történt annak érdekében, hogy a 
támogatni szándékolt pályázók részére a támogatás összege folyósítható legyen! 

Megszüntetett pályázatok 

2011-ben összesen 142 pályázat megszüntetésére került sor. Az így felszabadított összeg 
144,7 millió Ft újbóli felhasználását tette lehetővé. 
 
Pályázatok megszüntetésére a támogatás visszavonásán túl több okból kerülhet sor, de 
jellemzően a pályázó lemondása miatt, vagy mert nem teljesítette a támogatási szerződésben 
előírt kötelezettségeit. A támogatásról történő lemondás a megszüntetett pályázatok 75%-át 
jelenti. 

Összefoglalás 

A 2011. év a pályázatok feldolgozása a korábbi évek terheivel összevetve nem tekinthető 
átlagosnak. Az alaphelyzetben is magas pályázati felhívások száma (101) és a 85 kollégiumi 
ülés rendkívüli szervezési és működtetési feladatot jelentett az NKA Igazgatósága valamennyi 
területén. A pályázatok feldolgozása, valamint a szerződések megkötése, a 
szerződésmódosítások kezelése jelentős részben a Pályáztatási Osztályon jelentkező feladat 
volt. A pályázatok feldolgozására a jogszabály által engedélyezett (beérkezéstől számított) 
maximális 60 napot minden esetben betartottuk, sőt a legtöbb esetben korábban döntöttek a 
kollégiumok. Rendkívül megterhelő volt a módosítási kérelmek ilyen nagyszámú 
emelkedésének kezelése is, amely az Elszámoltatási Osztályon is jelentkező pluszfeladat volt. 
 
 

A Fejezeti Pályáztatási Osztály tevékenysége 
 
Az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztálya (továbbiakban: FEPO) a Gazdasági 
Főosztállyal együttműködve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális területének fejezeti 
kezelésű előirányzataiból, pályázati és egyedi döntés útján támogatott pályázatainak a 
kezelését végzi. A pályázatok közös lebonyolításáról, a két fél közötti feladatmegosztást 
Együttműködési megállapodás szabályozza.  
 
A 2011. évi Együttműködési megállapodás alapján a FEPO a következő pályázatok 
lebonyolítását látja el: 
 

 Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára 
 II. kategóriába sorolt zenekarok, énekkarok támogatása 
 Kiemelt művészeti célok támogatása színházak számára 
 VI. kategóriába tartozó (független) előadó-művészeti szervezetek támogatása 
 Művészeti társadalmi szervezetek működési támogatása 
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 Közkincs - Hitelprogram – I. /2005 
 Közkincs - Hitelprogram – III. /2005 
 Közkincs - Hitelprogram – I. / 2006 
 Határon túli ösztöndíj pályázat 

 
A FEPO 2011. évi feladatai közé tartozott a NEFMI által elkészített pályázati felhívások 
véleményezése, pályázati adatlap és kitöltési útmutató aktualizálása. A pályázati felhívásokat 
a NEFMI kezdeményezésére az Igazgatóság jelentette meg az NKA portálján. A felhívásokra 
beérkezett pályázatokat a FEPO határidőre feldolgozta és a döntés előkészítéséhez szükséges 
szakmai anyagokat eljuttatta a minisztérium, továbbá az Értékelő Bizottsági tagok részére. 
 
A NEFMI döntését követően a FEPO a pályázókat levélben értesítette a döntés eredményéről 
és a szerződéskötés feltételeiről. A szerződéskötés előkészítését követően az Igazgatóság a 
támogatási szerződéseket megkötötte, a támogatásokat a szerződésben rögzített időpontban 
folyósította. A szakmai beszámoltatás előkészítése, a pénzügyi elszámoltatás, a FORRÁS 
SQL program felé a pályázatok lezárása, valamint a támogatottak értesítése a pályázat 
lezárásáról szintén a FEPO feladatkörébe tartozik. 
 
Előző évről áthúzódó feladatot jelentett továbbá a 2010. évi pályázatok lezárásával 
kapcsolatos teendők ellátása, és a pályázatok lezárásáról beszámoló jelentés készítése a 
NEFMI részére.  
 
A FEPO a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 6 fővel végezte. A feladat 
ellátásához szükséges eszközöket és informatikai hátteret az Igazgatóság biztosította.  

2011. évi pályázatok kezelése 

2011. évben a NEFMI által megjelentetett 5 db pályázati felhívásra 539 db pályázat érkezett 
be, (ld. 6. sz. melléklet) amelyből 302 pályázó részesült támogatásban. Egyedi döntés alapján 
támogatásban részesült továbbá 39 társadalmi szervezet, valamint 2005–2006 évben Közkincs 
– Hitelprogram keretében támogatott 175 szervezet. A minisztérium összesen 516 
kedvezményezettet részesített támogatásban, melyre 1.310.921.471 Ft pályázati keretet 
biztosított.  Az 516 támogatott pályázatból a teljes körű lebonyolítást az Igazgatóság 511 
pályázat esetében látja el, melyből 2010. december 31-ig 492 pályázóval kerülhetett sor a 
szerződéskötésre, 3 pályázóval a szerződéskötés áthúzódott 2012. évre, 2 pályázó a 
szerződéskötés előtt a támogatásról lemondott.  
 
A határon túli ösztöndíj-pályázat támogatási keretét a NEFMI maradványtartási kötelezettség 
alá vonta, így 2011. évben a támogatásra fordítandó összeg nem érkezett meg az Igazgatóság 
számlájára. Fedezet hiányában a szerződéskötésre 14 határon túli magánszemély pályázó 
esetében nem kerülhetett sor. 

2010. évi pályázatok lezárása 

A 2010. évben 578 kedvezményezettel került sor szerződéskötésre (ld. 7. sz. melléklet), 
melyből hárman a szerződéskötést követően, de utalás előtt, tizenegyen pedig a támogatás 
kiutalását követően mondtak le a támogatásról. Azok a kedvezményezettek, akik a támogatás 
folyósítását követően mondtak le a támogatásról a támogatás teljes összegét visszautalták az 
Igazgatóság számlájára.  A támogatásban részesített pályázók közül a feladat megvalósítását 
követően 564 pályázónak állt fenn elszámolási kötelezettsége, amelyből 563 pályázó 
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elszámolási kötelezettségének eleget tett. A beérkezett pénzügyi elszámolás és szakmai 
beszámolók alapján 562 pályázat lezárásra került, 1 pályázat elszámoltatása jelenleg is 
folyamatban van.  Elszámolási kötelezettségének 1 pályázó nem tett eleget, így a pályázata 
jogi intézkedés céljából a NEFMI-nek átadásra került.  
 
 

A pályázók beszámoltatása és pénzügyi elszámoltatása 
 
 
2011-ben 5 527 db pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának értékelése 
megtörtént, a pályázatok lezárásra kerültek. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 3921 
Pályázó kapott értesítő levelet a pályázatuk elfogadásáról. A befejezett pályázatok 
döntéshozók szerinti alakulását az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

1.sz. táblázat 
 

Sor- 
szám 

Döntéshozók megnevezése 

Szakmailag  és 
pénzügyileg 
elfogadott 
LEZÁRT 
pályázatok 

/ db / 

Változás a 
2010. 
évhez 

viszonyítva
% 

Megoszlási arány az 
összes LEZÁRT 

pályázat 
százalékában 

/ % / 

2010 2011 2010 2011
1. Állandó kollégiumok 4931 5090 103,2 89,1 92,1
2. Miniszteri egyedi döntések 554 435 78,5 10,0 7,9
 
3. 

Miniszteri keretből testület által 
javasolt programok 44 2 -4,5

 
0,8 0

4. Kiemelt programok 3 0 0,1 0
5. NKA összesen: 5532 5527 99,9 100,0 100,0
A pályázatok szakmai értékelése 2011-ben minimálisan 0,1%-kal csökkent. 

A szakmai ellenőrzés tapasztalatai 

A kollégiumok magas követelményeket állítottak a szakmai beszámolók tartalmára 
vonatkozóan, elvárásaikat már a pályázati felhívásban megjelentették, amelyeket a szerződés 
adott pontja (17.) tartalmazott. Az elszámoltató munkatársak a beküldött szakmai beszámolók 
formai értékelésénél már dokumentálták a hiányokat és 243 esetben felszólítást küldtek a 
beszámolók kiegészítésére. A szakmai beszámolók ellenőrzésekor a kollégiumi tagok  317  
pályázatnál kértek kiegészítést. 

A leggyakrabban előforduló szakmai hiányosságok: 

 Nem készítették el a programok megvalósításáról a rendezvény turisztikai 
hatásvizsgálatát a referenciákkal rendelkező szervezettel, ill. szakemberrel a pályázati 
felhívás mellékletében foglalt minta kérdőívnek megfelelően. 

 Több esetben a szakmai beszámolók nem tartalmazták a megvalósult rendezvény, 
múzeumpedagógia program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának 
értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, számát, helyét 
és a résztvevők létszámát, a program anyagi hasznosulásának értékelését (a program 
tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/), a 
rendezvényről/múzeumpedagógiai programról szóló sajtómegjelenések jegyzékét, a 
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rendezvény/múzeumpedagógiai program dokumentumait (fotódokumentáció /max. 10 
felvétel/, meghívó, plakát, sajtóközlemény stb.), a honlap címét, elérési útját, amelyen 
a megvalósult rendezvényről és/vagy múzeumpedagógiai programról készült rövid 
ismertető elérhető. 

 Nem igazolták, hogy a 100 db ingyenes példányát eljuttatták a 14 országos múzeum 
könyvtárába és a 19 megyei múzeum könyvtára számára. A szakmai beszámoló nem 
tartalmazta  a megjelent kiadvány  példányszámát, a kiadvány tartalomjegyzékét, a 
terjesztés tervét, módját, az elérni kívánt célcsoportot, a Támogatott nyilatkozatát a 
kiadvány ingyenes példányainak megküldéséről. 

 Nem küldték meg a KELLO átvételi elismervényét az ingyenes kiadvány öt bemutató 
példányáról, a honlap címét, elérési útját, amelyen a periodika tartalomjegyzéke 
elérhető. 

 A könyv, cd támogatása esetén nem mellékelték az elkészült kiadvány egy példányát. 
 A nyomdaszámlából nem derült ki a szerződés szerint előírt példányszám előállítása.  
 A pr-kötelezettségnek gyakran nem tettek eleget, kiadványokban nem szerepeltették az 

NKA nevét és/vagy a logóját, illetve a régit alkalmazták. 
 A szakmai beszámolót nem írták alá. 
 A támogatott folyóiratok számát hiányosan küldték meg. Összevont lapszámokat 

jelentettek meg úgy, hogy arra a szerződés nem adott lehetőséget. 
 
A szakmai értékelést kollégiumonként a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai 

2011-ben 6142 db pályázat pénzügyi vizsgálata fejeződött be. A pénzügyi elszámolások 
85,8%-a , azaz 5268 db pályázat továbbintézkedést igényelt, melyet a 2. sz. táblázat tartalmaz. 
A kimutatásban nem szerepel a telefonos és iktatott e-mailes felszólítások, intézkedések 
száma.  
 

2.sz. táblázat  

Sorszám Megnevezés 
Pályázat 

/db/ 

Továbbintézkedést 
igénylő pályázatok 

számának 
változása  /%/ 

Megoszlás a 
továbbintézkedések 

között /%/ 
2010 2011 2010 2011 

1. 
Hiánypótlásra 
felszólított pályázók 

2249 4867 216,4 35,7 79,2 

2. 
Maradvány 
visszafizetésre 
felszólított pályázók 

235 360 153,2 3,7 5,9 

3. 
Támogatás 
visszafizetésre 
felszólított pályázók 

54 41 75,9 0,9 0,7 

4. 
Továbbintézkedést 
igénylő pályázatok 
együtt: 

2538 5268 207,6 40,3 85,8 

5. 
Pénzügyileg 
ellenőrzött 
pályázatok 

6307 6142 97,4 100,0 100,0 
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Az előbbi táblázatból megállapítható, hogy átlagosan több mint kétszer annyi 
továbbintézkedést igénylő pályázat volt 2011-ben, mint 2010-ben (207,6%), úgy, hogy a 
pénzügyileg ellenőrzött pályázatok száma csökkent 97,4%-ra. 
 
A pénzügyi elszámolások leggyakoribb típushibái 

 

Gyakran visszatérő formai hiba volt, hogy az Elszámoló lap sorszámait nem vezették rá a 
mellékletként benyújtott bizonylatokra, azt az elszámoltatónak kellett a bizonylatokra 
rávezetni. A nagy összegű támogatásoknál, ahol több száz bizonylatot kellett sorba rakni, 
esetenként ez jelentősen megnövelte az adott pályázat elszámoltatási idejét.  

A továbbintézkedések kiugróan megnövekedett számát nem a formai hiányok, hanem a 
tartalmai hibák adták. Ezek az alábbiak:  

 Nem közölték a támogatott téma/program tényleges megvalósításai költségét. 

 A költségarány csökkenése miatt a Támogatottaknak visszafizetési kötelezettségük 
keletkezett.  

 Azonos pályázati célra több kollégiumtól kapott támogatás esetén a tervezett és 
tényleges megvalósítás költségét nem egyezették, azok lényegesen eltértek egymástól. 

 A pályázati célt más szervezetek bevonásával végezték és az általuk befogadott 
bizonylatok másolatát nem küldték meg. 

 Nem küldték meg a megbízási szerződések másolatát. 

 Nem az eredeti számláról készítették az érvénytelenítést, a hitelesítés nem volt 
szabályos. 

 A pénzügyi teljesítés az elszámolás megküldésekor még nem történt meg, illetve az 
engedélyezett határidőn túl történt. 

 A Pályázati adatlapon tett nyilatkozatukkal nem megegyezően kezelték a 
visszaigényelhető áfa elszámolását, 

 A bizonylatokon a teljesítési dátum nem felelt meg a szerződésben engedélyezett 
határidőnek. 

 A szerződésben engedélyezett jogcímeken kívül más jogcímekkel számoltak el.  

 Bér jellegű kifizetéseket (túlóra, kereset kiegészítés, többletfeladatra járó bér) 
számoltak el tiszteletdíj címén. 

 A csoportos étkezésnél hideg élelem vásárlásáról benyújtott bizonylat, illetve 1-1 fő 
étkezésének elszámolását nyújtották be. 

 Nem küldték meg a cégszerűen aláírt Elszámoló lapot, így az elszámolásra vonatkozó 
nyilatkozataikat nem tették meg. 

Kiemelt feladatok 2011-ben 

A Márai-program keretében a Márai Tény- illetve Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumok 
200-200 millió Ft összegű támogatásról döntöttek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: KELLO), mint pályázó részére. A KELLO feladata volt a kiadóktól 
megvásárolt könyvek eljuttatása a kollégiumok által kiválasztott könyvtárak részére. 2011-
ben mindkét pályázatnál két-két részelszámolást nyújtottak be az NKA Igazgatóságához. A 
két-két részelszámolás feldolgozása során összesen 551 db kiadói számla és a hozzá 
kapcsolódó bizonylatok, egyéb dokumentumok kerültek ellenőrzésre. 
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Mind a két részelszámolás során hiánypótlási felszólításokat kellett küldeni a Kello részére. A 
hiánypótlások rendezése után az NKA Igazgatósága a támogatási szerződések értelmében a 
benyújtott és elfogadott részelszámolás 90%-ának megfelelő összeget utalta ki. A fennmaradó 
10%-ok kiutalására a végelszámolások elfogadása után kerülhet majd sor 2012-ben. A 
részelszámolások alakulását a 3. sz. táblázat szemlélteti. 

3. sz. táblázat 

S
sz Megnevezés 

Pályázati 
azonosító 
6801/0001 

Pályázati 
azonosító 
6901/0001 

Márai-program 
együtt 

Ft Ft Ft 
1 1. részelszámolás elfogadott 

összege 
41 194 038 51 760 768 92 954 806

2 2. részelszámolás elfogadott 
összege 

144 682 306 129 430 605 274 112 911

3 A részelszámolás összesen 185 876 344 181 191 373 367 067 717
4 Megítélt keret 200 000 000 200 000 000 400 000 000
5 2011-ben fel nem használt 

támogatás 
14 123 656 18 808 627 32 932 283

 
A támogatás felhasználását az alábbi diagram szemlélteti: 
 

 

Támogatások utalványozásának előkészítése 

További többletfeladatot jelentett a vegyes és utófinanszírozásos szerződéseknél az utalási 
elszámoló lapok előállítása. 2011-ben 15 pályázat esetében kellett a kiutalások előtt a teljes 
szakmai és pénzügyi elszámolások ellenőrzését elvégezni. 741 pályázatnál vegyes 
finanszírozást alkalmazva a pénzügyi elszámolás elfogadását követően történt intézkedés a 
visszatartott támogatás kiutalására. 48 esetben a teljes támogatás kiutalására nem kerülhetett 
sor, mivel a Támogatottak nem tudtak a megítélt támogatás teljes összegével elszámolni és a 
költségarány csökkenése miatt csökkentett támogatást kaptak, illetve visszafizetési 
kötelezettségük keletkezett.  
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1850 pályázó nem nyújtotta be a szerződésben előírt határidőre a pályázati programról 
készített elszámolást.   
 
A kötbéres felszólítások típusának alakulását a 4. sz. táblázat tartalmazza 

4. sz. táblázat 

Sorszám Megnevezés db Megjegyzés 

1. Első felszólítás 937 részben fizettek 

2. Ismételt felszólítás 207
nem fizetett tovább kellett a 
kötbért számolni, 

3. 
Ismételt felszólítás;  fizetett, nem számolt 
el és újra tovább kellett a kötbért számolni 

364
fizetett, nem számolt el és 
újra tovább kellett a kötbért 
számolni, 

4. Elszámolás érkezett 239
kötbér aktualizálás, az 
elszámolás beérkezéséig, 

5. Elszámolt nem fizetett 44 2011-ben kell érvényesíteni, 

6. 
Módosítást kértek az elszámolási határidő 
lejárata után 

36 fizettek, 

7. Szerződésfelmondás, 18 jogi intézkedés alatt, 

8. Kötbér-törlés 5
szerződésszegés nem volt 
felróható 

9. Összesen: 1850  
 
Az elszámolásukat késedelmesen benyújtó Pályázók száma növekedett 2010-hez viszonyítva 
(802-ről 937-re) ez 116,83%. Jelentősen emelkedett a módosítási kérelmüket késedelmesen 
benyújtók száma 15 db-ról 36 db-ra. 
A pályázók 2 362 esetben éltek a módosítási kérelem benyújtásának lehetőségével. 36 
esetben az elszámolási határidőt követően történt a kérelem benyújtása, így annak elbírálására 
csak a késedelmi kamat megfizetését követően kerülhetett sor. 
  
A kollégiumi döntéseket megelőző előélet vizsgálatot 10.520 db pályázatnál kellett elvégezni. 
Teljesítetlen elszámolási kötelezettsége miatt 14 pályázót – egyet két kollégiumnál – jelölt az 
elszámoltatás érvénytelenségre, így a soron következő döntésen nem vehettek részt. 
 
A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság /Nemzeti Filmiroda/ esetenként és negyedévenként 
levélben kérte újabb 122 szervezet regisztrációjához az NKA támogatásban részesült 
pályázók felülvizsgálatát. Az Elszámoltatási Osztály 2011-ben 1310 szervezet felülvizsgálatát 
végezte el és egyeztetett a Filmirodával. A regisztrációt kérő szervezeteknek nem volt lejárt 
kötelezettségük az NKA-val szemben.  
 
Az alkotói támogatásban részesült támogatottak számára az adóbevalláshoz 2011-ben a 
megvalósult pályázati munkákra 2012. januárban 363 igazolás került kiadásra. A lebonyolítós 
pályázatok esetében további 320 igazolást küldött ki az Elszámoltatási Osztály a pénzügyi 
Lebonyolítók részére. 

A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza: 

A beérkezett elszámolások feldolgozása alapján a támogatott pályázatok 91,89%-a lett lezárva 
(14. oszlop 2. sor). A támogatott pályázatok 0,96%-nál a pénzügyi elszámolás elfogadásra 
került, de a szakmai ellenőrzés 2012-re halasztódott (14. oszlop, 3. sor). Jogi intézkedés alatti 
pályázatok aránya 0,07 % (14. oszlop, 4. sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 1,57% 
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(14. oszlop, 5. sor). A pályázok a felszólításra nem rendezték a hiányosságukat 2011. 
december 31-ig, ezek aránya 0,31% (14. oszlop, 6. sor). A támogatott pályázatok 5,2%-a 
2012–2013-ban valósul meg, tehát elszámolásuk később aktuális (14. oszlop, 7. sor). 2011. 
december 31-én a nem lezárt pályázatok száma 5167 db, ez 8,11 %. Ennek megoszlását az 5. 
sz. táblázat tartalmazza. 

5. sz. táblázat 
adatok: db 

ssz. Évek 

Pénzügyileg 
ellenőrzött, 

szakmai 
ellenőrzésre 

vár 

Jogi úton 
lévő 

pályázatok 

Elszámolás 
alatti 

pályázatok 

Elszámolásra 
felszólított 
pályázatok 

Elszámolás 
később 
aktuális 

2012-2013 

Nem lezárt 
pályázatok 

együtt 

1. 2002 0 2 0 0 0 2 
2. 2003 0 3 0 0 0 3 
3. 2004 0 4 0 0 0 4 
4. 2005 0 7 0 0 0 7 
5. 2006 0 2 0 0 0 2 
6. 2007 0 7 0 0 0 7 
7. 2008 13 8 0 3 3 27 
8. 2009 30 10 23 16 26 105 
9. 2010 199 3 185 71 181 639 
10. 2011 373 0 793 105 3100 4371 
11. Együtt 615 46 1001 195 3310 5167 
 
Összegezve az NKA fennállása óta a támogatott pályázatok elszámoltatása 1994–2001-ig 8 
pályázat kivételével pénzügyi és szakmai ellenőrzés után a lezárásra került. A 8 pályázat jogi 
intézkedés alatt áll. 2002–2008-ig, 25 jogi intézkedés alatt álló pályázat kivételével a 
pályázatok elszámoltatása befejeződött. 2008–2011-ig összes támogatott pályázatból 5167 db 
pályázat vár feldolgozásra. 
 
A támogatott és befejezett (lezárt) pályázatok számának alakulást az alábbi diagram 
szemlélteti: 
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Informatikai tevékenység 

 
Az Informatikai Osztály az Igazgatóság SZMSZ-ében meghatározott feladatait az alábbiak 
szerint látta el. 

Rendszerek üzemeltetése 

Az év elején átálltunk a 30Mbit/s sávszélességű internet kapcsolatra. Az addigi 4Mbit/s 
sávszélesség ugyanis a 2010-es év utolsó szakaszában már a hatékony munkavégzés ez irányú 
feltételeit nem biztosította.  Mindezek mellett a zavartalan működés technikai és személyi 
feltételei adottak, ilyen okból a működésben gond ez évben sem merült fel. 
 
Ma már visszatérő gond azonban a szerverpark elöregedése.  Az Igazgatóságot is érintő 
szigorú beszerzési korlátozások következtében a technikailag szükséges és az üzembiztonság 
miatt fontos eszközcserék csúsznak, elmaradnak.  
Jelenleg 12 db szerver üzemel. 

Az év során megvalósított eszközfejlesztések 

A 2011-es év során 2 db új szerver beszerzésére került sor. 

Az egyikre a pályázati rendszert telepítettük át (GrantSys). Az így felszabaduló szervert 
felbővítettük, és rá a portál rendszerét telepítettük. Az ezáltal felszabadult eszköz már szerver 
feladatokra nem használható, a szalagos mentőegység kiszolgálására lett beállítva. 

A második szerverre a Share Point csoportmunka szoftvert került telepítésre. 

Beszereztünk, és üzembeállítottunk 1db 48 portos switch-et, amellyel 2db elöregedettet 
váltottunk ki. 

1db Cisco 2801 típusú router beállításával lecseréltük a szoftveres tűzfal védelmet a 
korszerűbb hardveresre.  

A felhasználók részre, a leselejtezett munkaállomások pótlására 10 db munkaállomás, a 
rugalmasabb munkavégzés céljára 5db laptop került beszerzésre. 

Az Igazgatóság munkatársai által használt felhasználói szoftverek az év során biztosították a 
zavartalan munkavégzést. A felmerült kezelői, valamint szoftver hibák menetközben javításra 
kerültek, fennakadást nem okoztak.  

Az Informatikai osztály 12 felhasználói szoftvert üzemeltet. 

2011-ben 11.015 db pályázat adatrögzítésére került sor. 

Szoftver beszerzések, fejlesztések, módosítások 

A csoportmunka hatékonnyá tétele érdekében beszerzésre és bevezetésre került a Microsoft 
Share-Point nevű szoftvere. 

Beszereztük a Nagios rendszerfelügyeleti szoftvert a portál és az NKAIWIN2003 szerverek 
felügyeleti feladatainak ellátására. 

Átfogó, egy teljes rendszert érintő fejlesztésre 2011-ben sem került sor. 

Közreműködtünk az EKOP projekt keretei között benyújtásra került igazgatósági pályázat 
kidolgozásában. 
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A FEPO fejezeti pályázatkezelő és a Forrás pénzügyi szoftverek közötti együttműködés 
bővítése érdekében a FEPO rendszerben fejlesztéseket hajtottunk végre (határon túli 
magánszemély pályázók, támogatás intenzitás stb.) 

Elvégeztük a portál arculatváltással kapcsolatos feladatokat. 

Az új arculati tervek alapján elkészítettük az új levélsablonokat. 

Elkészítettük a 2012-es folyóirat-pályázatokhoz tartozó betétlapokat. 

Kialakítottuk a Portálon és a GrantSys-ben a kollégiumi és a miniszteri pályázati adatlapokat 
először januártól, majd év közben a bekövetkezett változásoknak (v1, v2, v3) megfelelően 
ismételten. 

Megkezdtük a felkészülést a kollégiumi rendszer átalakítása következtében szükségessé váló 
informatikai szoftver módosítások, valamint adatbázis konvertálás elvégzéséhez.  

Egyéb teendők 

Folyamatosan végezzük a „Közpénzpályázat” valamint a „Közadattár” portálokra az 
adatátadásokat. 

Módosítottuk és aktualizáltuk az Informatikai Biztonsági szabályzatot. 

Összeállítottuk a 2011. évi informatikai beruházási javaslatot. 

Bonyolítottuk az informatikai hardver, szoftver és kellékanyag beszerzéseket.   

Elkészítettük a Középtávú informatikai fejlesztési terv éves aktualizálását. 

Összeállítottuk a selejtezendő informatikai eszközök listáját. 

Elvégeztük az informatikai eszközök teljes körű éves leltározását. 

 
Összegezve: a 2011-es év a rendszeresen elvégzendő napi feladatok mellett, sok nagysúlyú, 
eseti feladat elvégzését is szükségessé tette. 
 
 

A függetlenített belső ellenőrzés helyszíni vizsgálatainak tapasztalatai 
 
A 2011. évi ellenőrzési munka a jóváhagyott stratégia és az annak mentén kimunkált operatív 
terv szerint folyt. Ellenőri erőforrásunk – egy munkatársunk hosszantartó betegsége miatt – a 
tervezetthez képest 94%-ot tett ki; tervünket valamelyest jobb arányban, 96%-ban 
teljesítettük. A termelékenységi mutatót, amely az egyes vizsgálati típusokra jutó átlagos 
munkaidő ráfordítást tükrözi, a nehezítő körülmények ellenére sikerült a múlt évi szinten 
tartani. Az eddigieknél feszesebb és nagyobb összpontosítást igénylő feladatellátásra 
rendezkedtünk be.  
 
Részletesen, négyes csoportosításban (tervezés, terv végrehajtása, beszámolás, egyéb 
tevékenység) végeztük el az ellenőrzési tevékenységet illető kockázatelemzést. Az azonosított 
magas kockázatok száma az előző évhez képest csökkent. Az osztály műhely-megbeszélésein 
visszatérően foglakoztunk a kezelést célzó lépésekkel, valamint a saját munkánkat illető 
irányelvek csiszolásával. 
 
A tervezési szakaszban azonosítottuk és elemeztük a főfolyamatok kockázatait. Igazolást 
nyert, hogy az NKAI működése és gazdálkodása részleteiben szabályozott, az ellenőrzési 
pontok működnek. A szabályzatok felülvizsgálata, korszerűsítése és az ellenőrzési 
nyomvonalak szükség szerinti karbantartása révén a rendszerben meglévő kockázatokat 
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megszüntetni nem, de tompítani lehetett. Ennek megfelelően az intézményi belső ellenőrzések 
arányát a pályázói helyszíni vizsgálatokéhoz képest alacsony szinten tartottuk. Hangsúlyt 
kapott a nyomvonal karbantartás felügyelete, a kontrollok érvényesülésével összefüggő 
szabályszerűségi és rendszer-ellenőrzés.  
 
Az elmúlt évben tanácsadásra 90 ellenőri napot fordítottunk. Tevékenységünk az alábbi főbb 
témákra irányult: 

 NKA Bizottsága és Kollégiumai Belső Kontroll rendszerének valamint 
Kockázatkezelési rendszerének továbbfejlesztése, 

 az NKA Igazgatósága Pályázatkezelési Szabályzatának módosítása, 
 az NKA Igazgatósága Belső Kontrollrendszer felülvizsgálatában részvétel. 

 
A pályázói helyszíni ellenőrzésre történő felkészülés kapcsán az NKA és az NKAI belső 
folyamatainak összefüggéseit is vizsgáltuk. A kockázatosnak talált, de azonnali 
intézkedéseket nem igénylő mozzanatokat a „belső kockázati térkép”-en folyamatosan 
rögzítettük. Az előfordulások gyakoriságát – amely a vizsgált pályázatok egészére vetítve 
nem volt számottevő – összegeztük. A tapasztalatokat az NKA kollégiumai és az NKAI 
pályázatkezelő, lebonyolító és elszámoltató tevékenységéhez is visszacsatoltuk. Szükség 
szerint javaslatot tettünk a szabályzatok megfelelő igazítására.  
 
Az ellenőri munkaidő kapacitás 79%-át pályázói helyszíni vizsgálatokra fordítottuk, ez 
mindösszesen 815 napot jelentett.  
Az éves helyszíni teljesítmény-ellenőrzési tervből 6 pályázó vizsgálatára – az ellenőrzési 
kapacitás csökkenése miatt – nem került sor. Figyelembe véve, hogy a kiesett ellenőri napok 
száma 63, az egy vizsgálatra jutó fajlagos időráfordítás 5,5 nap volt, az elmaradás, akár 11 
ellenőrzés is lehetett volna. Munkatársaink helytállásának és rugalmasan kezelt 
munkamegosztásnak köszönhetően 5 vizsgálatot pótolni sikerült.  
 
Az elmúlt év során összesen 13 pályázói helyszíni soron kívüli vizsgálatot végeztünk el, 
minden esetben az Igazgató elrendelése alapján. Az elrendelés oka főként a pénzügyi 
elszámolások, szakmai beszámolók következetlensége, áttekinthetetlensége volt, amelyek 
miatt a pénzügyi vonatkozásokat nem lehetett helyszíni megjelenés nélkül tisztázni. 
 
Szemléltetve, a tervteljesítés vizsgálati szegmensenként: 
 

Megnevezés 2010 
tény 

2011 
terv 

2011 
tény 

Intézményi belső ellenőrzések téma száma 11 11 11 
Pályázói helyszíni teljesítmény-vizsgálatok száma 132 134 126 
Pályázói helyszíni pénzügyi vizsgálatok száma 14 6 8 
Helyszíni vizsgálatok száma összesen 146 140 134 
Vizsgált támogatási összeg; millió Ft-ban 1162 1143 966 
Lefedettségi mutató; helyszínen vizsgált és az éves összes 
támogatás aránya %-ban 

14,1 13,3 13,5 

 
Az elvégzett helyszíni teljesítmény-ellenőrzések teljes körére vonatkozóan összességében 
megállapítottuk, hogy a pályázati célok a felhívásoknak megfelelően teljesültek. Gyakran 
előfordult viszont, hogy a megvalósításról készült szakmai beszámolók nem adtak a pályázati 
célok megvalósításáról megfelelő mélységű képet.  
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Az elmúlt évben a korábbiakhoz képest több – összesen négy – esetben a szakmai vizsgálat 
kiemelt megállapítást tett: a pályázati cél nem, vagy csak erősen szűkített mértékben valósult 
meg. Emiatt a szakmai minősítések – az elvégzett teljesítmény-ellenőrzésekre vetített – 
súlyozott átlaga az elmúlt évihez képest valamelyest romlott. 
 
Szükséges megemlíteni ugyanakkor, hogy néhány pályázat szakmai megvalósulását a 
teljesítmény-ellenőrzésben résztvevő szakmai kurátorok több szempontból is példaértékűnek 
tartották. A különféle pályázatok eredményének – különösen a kisebb településeken – további 
hozadéka is volt. Igazolást kaphattunk arról, hogy a helyi közösségek, de akár csak egy ember 
értékmegmentő és továbbörökítő kezdeményezése és sikerre vitele tartós hatású lehet. A 
vizsgálataink során többször találkoztunk újra építkező közösségekkel és tapasztaltuk azok 
kisugárzó hatását a helyi élet minden szintjén. 
 
Az pénzügyi elszámolási, számviteli és nyilvántartási tapasztalatok általánosak, nem szakma-
specifikusak. A vizsgált esetek zömében az ellenőrzés igazolta, hogy a támogatások 
felhasználása célirányos volt. A pénzügyi elszámolások a szabályos felhasználást 
megfelelően, hitelesen tükrözték.  

Az ellenőrök hét esetben tettek súlyos megállapítást; 

 Egy esetben a pályázó a korábban másolatban beküldött bizonylatok eredeti példányát 
nem tudta bemutatni. Az eredeti bizonylatok hiányában a szabályos felhasználás nem 
igazolható, az esetet pénzügyi hiányként kellett kezelni. 

 Két esetben az áfa kezelése szerződéssel ellentétes módon történt. A bruttó módon 
elszámolt támogatás áfa-részét a pályázó visszaigényelte. Az áfa összegére 
visszafizettetési javaslatot tettünk. 

 Egy esetben az ellenőrzés olyan elszámolási tételeket azonosított be, melyeket a 
pályázó más támogató felé is elszámolt (dupla elszámolás). Kezdeményezésünkre 
elrendelt vizsgálat keretében meggyőződtünk arról, hogy a hibát nem 
rendszerprobléma, hanem eseti pontatlanság okozta. A dupla elszámolás pénzügyi 
hiányt jelent, amelynek összegére visszafizettetési javaslatot tettünk. 

 Előfordult, hogy a pályázó a pénzügyi elszámolásban feltűntetett teljes tényleges 
megvalósítási költség adatot összesítő számviteli bizonylattal (projekt szintű 
könyvelési kimutatás, utókalkuláció, egyéb) nem tudta igazolni, vagy a tervezett 
költségvetés és a pályázók által közölt tényleges megvalósítási költség között jelentős 
eltérés mutatkozott. Az eltérések miatt két esetben is – 292/2009 (XII.19.) 
Kormányrendelet hatálya alá eső szerződéseknél – a támogatás jogszabálynak 
megfelelő mértékű visszafizettetésére tettünk javaslatot. 

 Egy esetben a szakmai ellenőrzés a pályázati cél részleges teljesítésére mutatott rá, 
emiatt a támogatás arányos részének visszafizettetésére tettünk javaslatot. 

Gyakran mutatkozott aránytalanság a pályázati költségvetésekben, a tényleges költségeknek 
az eredeti kalkulációhoz mért eltérése miatt. Ebben közrejátszott a költségvetés túltervezése 
mellett az a körülmény is, hogy a pályázók az igényelt támogatást csökkentett mértékben 
kapták meg, valamint a program megvalósítása során keletkező bevételeik a tervezetthez 
képest többször eltérően alakultak. 

A teljes tényleges megvalósítási költség ellenőrzésére – különös tekintettel az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet pályázati elszámolásra 
vonatkozó előírásaira – az elmúlt év során már kiemelt figyelmet fordítottunk. A teljes 
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tényleges megvalósítási költség feltüntetése a pénzügyi elszámolásokban már a Rendelet 
megjelenése előtt is követelmény volt, az adatszolgáltatás esetleges elmaradásakor az 
elszámoltató hiánypótlásra szólította fel a pályázót. 

Az áfa kezelése összességében – az előzőekben említett néhány kivétellel – rendben lévő volt.  

A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatok, számlák kezelésénél előrelépést tapasztaltunk. 
Hiányosság kisebb számban, de előfordult. A pályázók olyan számlákat fogadtak be, 
amelyből nem állapítható meg a szolgáltatás tartalma vagy a jelölt szolgáltatás közvetlenül 
nem hozható összefüggésbe a pályázati céllal és felhasználási jogcímmel. Előfordult, hogy a 
számlát nem támasztotta alá árajánlat, megállapodás, vagy ezeknek tartalmi hiányosságai 
voltak. A korábbiakhoz képest ritkábban fordult elő, hogy a számlák érvénytelenítését 
szabálytalanul, megtévesztésre is alkalmas módon végezték.  

A pályázati pénzek és a támogatás felhasználása analitikus nyilvántartásokkal és a 
számvitelben, a legtöbb esetben nyomon követhető. A támogatások felhasználása folyamatos 
volt, egy eset kivételével likvid pénz nem képződött belőlük.  

A vizsgált tevékenységet az ellenőrzés lezárásakor minősítettük. A szakmai súlyozott átlag 
ötfokú skálán 2011. évben 4,6 volt, az elmúlt évihez képest valamelyest csökkent. A pénzügyi 
minősítési átlag 0,2 pontos javulással 4,9 ért el. 

Javaslataink nagyobb része a munka súlypontjából adódóan közvetlenül a pályázóknak szólt. 
A feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok rendezésének két útja volt. Egyszerűbb 
esetekben az ellenőrzési jelentés javaslataira a vizsgált szervezet megadta az észrevételeit. 
Visszajelezte a megállapítások tudomásulvételét, azokat elfogadva – szükség esetén – 
intézkedési tervet készített a további, helyesbítő-megelőző lépéseikre, vagy végrehajtotta az 
értelemszerű pótlásokat. Ezek elfogadásával az ellenőrzési folyamatot lezárhattuk. NKA 
Igazgatósága igazgatói döntésre-intézkedésre akkor került sor, amikor a rendezésnek 
pénzügyi következménye volt. 

Nyilvántartásunkban összesen 12 vizsgálathoz kapcsolódó visszafizettetési javaslat szerepel, 
ezek összege 14.866.500 Forint. Valamennyi esetben igazgatói döntés született, amelyből 3 
javaslat realizálása 2011. december 31-ig megtörtént, a visszafizettetési felszólítások nyomán 
összesen 736.454 forint folyt be. A hátra maradt visszafizetések 2012. évre húzódtak át.  

Az Igazgatóság belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó jelentős megállapítást 
2011. év során nem tettünk. Javaslataink a kontroll-tevékenységek tekintetében lényegében a 
meglévő szabályzatok kiegészítésére irányultak.  

 

Igazgatási jellegű tevékenységek 
 
2011-ben az Országgyűlés módosította a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvényt. E módosítás legfontosabb eleme, hogy meghatározásra került az Alapot megillető 
kulturális adó. Ezen adót a pornográf termékek után kell megfizetni.  

Fontos újdonság az Alap bevételei szempontjából az is, hogy a szerzői jogról szóló törvény 
alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések is költségvetést növelő 
tényezővé váltak. 

Az NKA-ra vonatkozó szabályok módosulása szempontjából ugyancsak kiemelt jelentőségű a 
65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról.  
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A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága tagjainak megbízási idejét a szakmai kollégiumok 
tagjainak megbízási idejéhez igazítja a jogszabály. 

A jogszabály értelmében a jövőben szükséges a küldő szervezet egyetértése a delegált 
kollégiumi tag megbízásának meghosszabbításához. 

Az új tag egyidejű delegálási kötelezettségének megteremtésével a jogalkotó a delegálással 
járó időt kívánta a lehető legrövidebbre szorítani a működőképesség fenntartása érdekében. 

Több kisebb jelentőségű szabály változása mellett kiemelendő továbbá, hogy a rendelet az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ámr.) 112. § (5) bekezdésében rögzített általános szabály alóli kivételt fogalmaz meg, az 
NKA-t jellemző számos szerződés megkötésének kötelezettségére figyelemmel. Ez igen 
fontos az Igazgatóság számára, hiszen a szakmai kollégiumok évente két nagy ütemben – 
tavasszal és ősszel – írnak ki és bírálnak el pályázatokat, amelyek eredményeként hat-hétezer 
szerződés megkötésére kerül sor. A szerződések előkészítése meghatározott ütemben történik, 
szem előtt tartva a pályázókra általában jellemző hiányos adatszolgáltatást és az egyes 
pályázati programok tervezett időpontját. 

A pályázókra irányadó határnap új meghatározásával a jogszabály az értelmezést egyszerűsíti 
és egyértelmű helyzetet teremt– az elektronikus pályáztatás alkalmazása esetén is – a 
jogalkalmazó számára. 

A rendelet a pályázatok érvénytelenségénél „új” érvénytelenségi okot határoz meg: 
érvénytelen a pályázat akkor is, ha a pályázó az aktuális pályázatában szolgáltat megtévesztő 
vagy valótlan adatot. 

A jogszabályban az NKA szakmai kollégiumai új struktúrájának kialakítása történik meg, 
alapvetően két szempontrendszer figyelembe vételével: 

a) szakmai szempontok 

A korábbi kollégiumok feladatának áttekintését követően megállapítható volt, hogy a 
feladatok túl széttagoltak, s a jövőben nem lesz szükség 17 állandó szakkollégiumra. A 
folyóirat-támogatási rendszer megerősítése érdekében a rendelet visszaállította az 
időszaki periodikákat támogató önálló kollégiumot, nagymértékben csökkentve ezzel a 
többi szakkollégium feladatait, hiszen a jövőben nem fognak kiírni folyóirat-
pályázatokat. Ehhez hasonlóan önálló könyvkiadás-támogatási kollégium jött létre, ez a 
testület fogja továbbvinni a Márai-program feladatait, valamint átvette a szakmai 
kollégiumoktól a könyvkiadási pályázatokat. Kulturális Fesztiválok Kollégium alakult, 
amely egyrészt a kiemelt programokat, másrészt a fontos művészeti fesztiválokat 
támogatja. E három kollégium felállítása okán indokolt volt több összeillő, rokon 
szakterület egymás mellé csoportosítása, így hat új kollégium látja el a további 
feladatokat, lehetővé téve egy-egy szakterület összehangolt támogatását. 

b) költségvetési szempontok 

A 2012. évi költségvetési előirányzatok és a kulturális ágazatra jutó összeg ismeretében 
jelentős szempont volt a kollégiumok számának és ezzel együtt a kurátorok létszámának 
csökkentése, amellyel a működési kiadások csökkenése érhető el, így a pályáztatásra 
fordítható támogatás összege növelhető.  

Az NKA Igazgatósága új Szervezeti és Működési Szabályzatát elkészítettük, azt Szőcs Géza 
kultúráért felelős államtitkár jóváhagyta és 2011. szeptember 1-jével lépett hatályba. 
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A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2011. évi munkatervét igazgató úr 2011. március 
1-jén kiadta. 

2011-ben is készültek új, illetve korábbi szabályzatok módosítására javaslatok, amelyekben 
osztályunk aktívan vett részt. Így: 

 új Közbeszerzési Szabályzat került kiadásra, hatályos 2011. április 8-tól, 
– szabályzatmódosítás történt a Szabálytalanságok kezeléséről, hatályba lépett: 2011. 

június 30-án, 
– Etikai kódex készült, hatályba lépett: 2011. április 22-én, 
– NKA Igazgatósága humánpolitikai szabályzata frissítve lett 2011. évre, hatályba lépett: 

2011. június 1-jén, 
– Szabályzat készült a közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének rendjéről,   

kiadva: 2011. november 7-én, hatályba lépett: 2012. jan. 1-jén 

Igazgatói utasítások is készültek, amelyeket az Igazgatási osztály készített elő: 

– 6/2011. sz. Igazgatói utasítás a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága egyes meghatározott utasításainak és szabályzatainak deregulációjáról, 
hatályba lépett: 2011. augusztus 26-án, 

– 7/2011. sz. Igazgatói utasítás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának szabályairól, kiadva: 2011. december 30-án, hatályba lépett: 2012. 
január 1-jén 

Az elmúlt évekhez hasonlóan osztályunk rendre részt vett az Igazgatóság közbeszerzési 
eljárásaiban. (pl.: melegétel-, ajándék-utalványcsomagok beszerzése) 

Ugyancsak részt vettünk a MASZRE-val létrehozott Együttműködési megállapodás 
megkötésében ismét 61 M Ft összeget adott át alkotói támogatások céljára. 

Az esedékes éves tisztújítás lebonyolításában közreműködtünk, amely igen nagyszabású volt 
tekintettel az új kollégiumokra. 

Osztályunk teljesítette a hozzánk tartozó kötelező adatszolgáltatásokat is. 

Folyamatos feladat volt a különböző ügyekben jogi állásfoglalások készítése. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően láttuk el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
teendőket. 

Igazgatói munkakör átadása során is több feladatunk akadt:  

2011. július 22. és 2011. augusztus 31. fordulónapokkal szervezeti egységenkénti lebontásban 
munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv készült. Ezt osztályunk is rendben elkészítette. 

2011. harmadik negyedévétől az NKA pályázati felhívásai megjelennek a Magyar Nemzetben 
is. Ennek előkészítését osztályunk végezte. 

 

Ellenőrzések 

Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan az Igazgatási Osztály 2011. évben a következő feladatokat 
látta el: 

A külső és a belső ellenőrzésekből adódó, évenként ismétlődő igazgatósági feladatok – 
jogszabályi, nyilvántartási, nyomon követési, beszámolási stb. kötelezettségek – teljesítése 
folyamatosan megtörtént. 
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Külső ellenőrzések 

Az előírásoknak eleget téve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének a külső 
vizsgálatokról a 2011. évre vonatkozó beszámoló keretében tájékoztatást adtunk.  

A korábbi évek ellenőrzéseire utalva beszámoltunk arról, hogy az intézményünket érintő, 
külső és felügyeleti ellenőrzések számát tekintve rendkívülinek nevezhető 2009. és 2010. évi 
vizsgálatok közül valamennyi külső és felügyeleti ellenőrzés lezárása megtörtént, a 
vizsgálatokhoz kapcsolódó, és az ellenőrzés javaslatai alapján intézkedési tervben rögzített 
feladatok maradéktalanul teljesültek. A megelőző évekről tárgyévre áthúzódó, intézkedési 
tervben szereplő, végre nem hajtott, ellátatlan feladat nem maradt.  

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságán az Alapra vonatkoztatva 2011. évben két 
megkezdett és még a tárgyévben be is fejezett ÁSZ ellenőrzés lefolytatására került sor. A 
jelentésekben foglalt megállapítások intézkedési terv készítését, illetve egyéb igazgatói 
intézkedést egyik esetben sem indokoltak. 

1. Az ÁSZ „A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése” 
témában 2011. évben folytatott vizsgálatához kapcsolódóan intézményünknél is 
ellenőrzést végzett, „A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának 
ellenőrzéséről a Nemzeti Kulturális Alapnál” címmel. A számvevői jelentés elkészült, a 
jelentésben foglalt megállapítások intézkedési terv készítését, illetve egyéb igazgatói 
intézkedést nem igényeltek. 

2. Az ÁSZ a 2011. LXVI. tv. 5.§(1) bekezdése alapján 2011. augusztus-szeptemberben a 
Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének tervezését is ellenőrizte A Magyar 
Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat véleményezését 
megalapozó ellenőrzés kiterjedt a Nemzeti Kulturális Alap előirányzatai 
megalapozottsága ellenőrzésére is. Az ellenőrzés tapasztalatai közös rögzítésre kerültek, 
igazgatói intézkedés megtételére nem volt szükség. 

Összefoglalóan beszámolhatunk arról. hogy valamennyi külső ellenőrzés 2011. év végéig 
lezárásra került, a vizsgálatokkal kapcsolatosan további, intézkedési tervhez kötődő, függő 
teendőink nincsenek.  
 

Belső ellenőrzések 

Az Osztály aktívan közreműködött a Belső Ellenőrzési Osztály által végzett ellenőrzések 
jelentéseiben megfogalmazott javaslatok alapján meghozott igazgatói intézkedések 
előkészítésében, a szükségesnek ítélt esetekben meghozott intézkedések végrehajtásának 
folyamatos nyomon követésében, ezekről nyilvántartást vezet.  

Összefoglalóan beszámolhatunk arról, hogy a Belső Ellenőrzési Osztály Igazgatóság részére 
címzett javaslatai folyamatosan hasznosultak.  

A meghozott intézkedések részben a pályázók helyszíni vizsgálatai során feltárt szabálytalan 
támogatás-felhasználás miatt a pályázók részére előírt visszafizettetések formájában, részben 
a jogszabályváltozásokra tekintettel a belső szabályozottságunk jobbításával (pl. a 
Vagyonnyilatkozat kezelési Szabályzat, az NKA Igazgatósága Beszerzési és Közbeszerzési 
Szabályzata elkészítésével, a Pályázati felhívás Tájékoztató része pontosításával) 
realizálódtak. 

Az Igazgatóság az Igazgatási Osztály közreműködésével elkészített Munkaterv alapján 
dolgozott 2011. évben is. Az ütemezett feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, 
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regisztrálása, a heti vezetői értekezletekre a határidős feladatok jelzése folyamatosan 
megtörtént. 

Állásfoglalások kialakításához az előterjesztések, ellenőrzési, stb. jelentések előzetes 
áttekintése, véleményezése, előkészítő anyagok összeállítása, jóváhagyás előtti 
véleményezése, bizottsági előterjesztések készítése, a bizottsági ülések határozata alapján 
szükséges igazgatósági feladatok, illetve egyéb aktuális témák (pl. felhívásokban 
megjelenített döntési, illetve szakmai beszámolási kritériumokkal kapcsolatos felmérés; az 
NKA 2010. évi beszámoló-szerkesztési feladatai stb.) elkészítésében, végrehajtásban történő 
részvétel folyamatos volt. 

 

Jogi ügyek 2011. évben 

A klasszikus képviseleti jogi ügyintézést igénylő munkák körében a támogatási 
szerződésekkel kapcsolatosan, illetve azokkal összefüggésben, valamint a szerződést 
megszegő pályázói magatartás miatt 2011. évben 107 ügyben járt el az Igazgatási Osztály. 

A 2011. évben megállapított pályázói szerződésszegő magatartás miatt indított eljárások során 
24 alkalommal sikerült peren kívül az NKA követelést érvényesíteni. 

A 2011. évben megindított eljárásokból 47%, azaz 21 jelenleg is folyamatban van. 

A 2011. december 31. napján nyilvántartott 52 jogi ügy megoszlása ügyintézési szakaszok 
szerint: ügyvédi felszólítás ügyszak: 13; közjegyzői eljárás: 4; bírósági eljárás 5; végrehajtási 
eljárás: 19; felszámolási eljárás: 11. 

 

Nyilvánosság 

Az elmúlt évek tendenciáit folytatva, az NKA nyilvánosságot érintő működése nem változott, 
és a 2011-es évben is a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint működött. 

Az NKA-portál fejlesztése során figyelembe vettük nagyszámú pályázóink széles körű 
tájékoztatását, és részletesebb, áttekinthetőbb, valamint a pályázati témák új csoportosításával 
fejlesztettük az eligazodást-eligazítást a portál oldalain.  

Modernizálva, áttekinthetőbbé, és a főmenü pontok átalakításával nagyobb ismeretekkel és 
logikusabb elhelyezéssel találkoznak az oldalak lapozásával a portálra látogatók, új ismertetők 
kihelyezésével több, az alap működéséről szóló híreket olvashatnak. A nyitó oldalunkon rövid 
bevezetőkkel ellátott, rögtön szembeötlő, igényes, fotókkal is illusztrált híreink is megjelentek 
a nálunk történt eseményekről. 

A pályázati kiírásokban is a részletesebb ismertetések közlésére törekedtünk, és a felhívások 
szövegének rövid előzetesével, ún. lead kiírásával segítünk bepillantást nyerni az aktuális 
tudnivalókba. Ezután bővebben a tovább gombbal olvashatók végig az eddig teljes 
terjedelemben megnyíló szöveges anyagok. 

A 2011. évben sem változott az a jogszabályi követelmény, amelynek értelmében a pályázati 
kiírásokról a beérkezési határidőt megelőző 30. napig hirdetmény jelenik meg napilapban. 
Ennek az évnek a második felétől újdonságnak számít, hogy két napilapban is tájékoztatjuk 
közleményünkben a nyilvánosságot.  

Az eddig megszokott Népszabadság c. napilapban 10 db negyedoldalas hirdetést közöltünk 
egy év alatt. A júliusban kötött új szerződésünk szerint a Magyar Nemzet c. újságban 2 
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alkalommal jelent meg közleményünk, a megszabott időpontokban. Mindkét 
sajtóorgánumban azonos szöveggel, hasonló grafikával, közel azonos méretben ismertettük a 
pályázat-beadási határidőket, és ebbéli kötelezettségünknek minden esetben eleget tettünk. 

Hírlevelünk továbbra is megtalálható a portál baloldali főmenüjéből közvetlenül kiválasztva, 
és ott olvasható havonkénti csoportosításban feladataink sorozata.  

A döntések nyilvános közzététele határidejével, illetve a hatályosítások (aláírások) 
lerövidítésével a portálra kerülő pályázati támogatást elnyert pályázói listák 10 napon belül 
publikussá válnak. Az NKA-portál modernizálásának köszönhetően már közvetlenül 
klikkelhető a főoldalról a „Döntések” menüpont használatával a gyorslisták elérhetősége. 

 

Sajtótájékoztatók 

2011. évben az igazgatóság szervezésében egy alkalommal tartottunk a székházunkban 
kollégiumi sajtótájékoztatót, miután több szakmai kollégium részéről nem merült fel ilyen 
igény.   

A meghívottaknak 2011. április 5-én nyújtott tájékoztatást a Múzeumi Szakmai Kollégium, a 
sajtótájékoztató meghívójában szereplő téma szerint: a kollégium stratégiájáról, 2011-es év 
pályázatairól, terveiről, döntésekről hangzott el ismertető. A nagyszámú meghívottak 
kérdéseire válaszolt Jankovics Marcell, az NKA Bizottsága elnöke, valamint szakmai 
információkat közölt a kollégium vezetője a jelen lévő kuratóriumi tagokkal. Az elhangzott 
kérdésekre minden meghívott érdemi választ kapott. 

 

-    *   - 
 

Krucsainé Herter Anikó s.k., 
igazgató 
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1. sz. melléklet 
1.   A pályázatok főbb adatai 2002-2011 évek között 

Pályázat 
éve 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
pályázat db 

Támogatott 
pályázatok 

db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg Ft

Támogatott 
pályázatok igénye  

Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

2002 11 245 11 245 6 605 15 649 192 483 42 344 288 543 9 114 654 354 5 644 770 025 
2003 12 459 12 459 7 213 19 481 941 316 45 214 211 567 11 933 023 799 7 021 916 385 
2004 14 888 14 750 8 133 28 244 874 215 71 803 148 268 14 881 172 998 8 676 401 259 
2005 12 683 12 683 6 483 23 226 258 819 56 593 030 356 13 981 854 881 8 423 091 313 
2006 11 820 11 578 6 301 20 628 007 653 53 379 752 082 11 750 666 986 7 482 679 020 
2007 10 879 10 359 5 766 21 183 142 692 48 565 988 026 12 912 293 893 7 583 186 453 
2008 9 506 10 052 5 933 21 374 104 494 58 373 592 337 15 727 631 201 9 626 929 559 
2009 9 580 9 747 5 906 21 100 859 361 54 218 641 491 13 556 692 946 8 822 621 394 
2010 9 673 9 692 5 176 19 277 216 136 46 631 666 450 13 167 064 503 8 261 600 637 
2011 11 015 11 137 6 167 19 596 841 161 39 035 834 196 11 581 012 219 7 140 502 307 

összesen: 113 748 113 702 63 683 209 762 438 330 516 160 153 316 128 606 067 780 78 683 698 352 
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2a sz melléklet 
 

2a. A 2011. évi pályázatok összefoglaló adatai kollégiumi / miniszteri keret bontásban (db) 
 

NKA 
Beérkezett 

db 
Elbírált db

Érvénytelen 
db 

Elutasított 
db 

Halasztott 
db 

Techn. 
halaszt. 

db 

Különleges 
felfügg. db

Támogatott 
db 

Mozgókép Szakmai Kollégium 822 822 12 468 0 0 0 342 
Színházi Szakmai Kollégium 501 502 18 189 19 0 0 276 
Zenei Szakmai Kollégium 940 940 40 355 30 0 0 515 

Táncművészeti Szakmai 
Kollégium 

674 674 8 368 8 0 0 290 

Képzőművészeti Szakmai 
Kollégium 

964 965 56 386 14 0 0 509 

Iparművészeti Szakmai Kollégium 473 473 2 185 6 0 0 280 

Fotóművészeti Szakmai 
Kollégium 

417 417 28 241 0 0 0 148 

Népművészeti Szakmai Kollégium 967 971 121 223 0 0 0 627 

Közművelődési Szakmai 
Kollégium 

1 036 1 036 110 257 0 0 0 669 

Könyvtári Szakmai Kollégium 309 309 27 12 0 0 0 270 
Levéltári Szakmai Kollégium 313 313 1 60 0 0 0 252 
Múzeumi Szakmai Kollégium 574 574 15 107 0 0 0 452 

Építőművészeti Szakmai 
Kollégium 

232 232 24 98 15 0 0 95 
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NKA 
Beérkezett 

db 
Elbírált db

Érvénytelen 
db 

Elutasított 
db 

Halasztott 
db 

Techn. 
halaszt. 

db 

Különleges 
felfügg. db

Támogatott 
db 

Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra Szakmai 
Kollégium 

786 787 11 363 123 0 0 290 

Szépirodalmi Szakmai Kollégium 939 1 004 15 540 78 0 0 371 

Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégium 

333 383 15 121 47 1 0 200 

Kiemelt Kulturális Programok 
Kollégiuma 

240 240 46 73 0 0 0 121 

Márai Irodalmi Ideiglenes 
Kollégium 

2 2 0 0 0 0 0 2 

Márai Tényirodalmi Ideiglenes 
Kollégium 

44 44 2 2 29 0 0 11 

Ithaka-Program 2011 Ideiglenes 
Szakmai Kollégium 

8 8 2 0 0 0 0 6 

Szakmai kollégiumok összesen 10 574 10 696 553 4 048 369 1 0 5 726 
ebből technikai halasztott 1 1 0 0 0     1 
Miniszteri                 
Miniszteri - egyéb 441 441 0 0 0 0 0 441 
Miniszteri összesen 441 441 0 0 0 0 0 441 
NKA összesen 11 015 11 137 553 4 048 369 1 0 6 167 
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2b sz melléklet 

2b. A 2011. évi pályázatok összefoglaló adatai kollégiumi / miniszteri keret bontásban (Ft) 
 

NKA 
Elbírált 
pályázat 

db 

Igényelt 
támogatás 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye 
Ft 

Megítélt 
támogatás 

Ft 

Tárgyévi keretet 
terhelő támogatás

Ft 

Következő 
évekre megítélt 

támogatás 
Ft 

Mozgókép Szakmai Kollégium 822 1 499 273 213 683 287 569 338 050 000 338 050 000 0 
Színházi Szakmai Kollégium 502 944 452 227 507 384 787 222 551 000 222 551 000 0 
Zenei Szakmai Kollégium 940 1 732 452 919 922 404 021 325 750 000 325 750 000 0 

Táncművészeti Szakmai 
Kollégium 

674 938 584 562 473 802 354 213 400 000 213 400 000 0 

Képzőművészeti Szakmai 
Kollégium 

965 1 103 010 026 505 447 594 253 580 676 246 545 250 7 035 426 

Iparművészeti Szakmai 
Kollégium 

473 569 560 238 346 765 028 227 418 700 227 418 700 0 

Fotóművészeti Szakmai 
Kollégium 

417 514 676 143 205 654 517 130 800 000 130 800 000 0 

Népművészeti Szakmai 
Kollégium 

971 1 113 755 855 768 959 546 293 900 000 283 900 000 10 000 000 

Közművelődési Szakmai 
Kollégium 

1 036 1 295 218 751 802 802 938 389 493 269 389 493 269 0 

Könyvtári Szakmai Kollégium 309 432 969 500 394 932 216 378 385 821 299 436 231 78 949 590 
Levéltári Szakmai Kollégium 313 281 932 890 226 291 676 165 360 000 165 360 000 0 
Múzeumi Szakmai Kollégium 574 910 162 093 694 063 922 472 520 000 472 520 000 0 
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NKA 
Elbírált 
pályázat 

db 

Igényelt 
támogatás 

Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye 
Ft 

Megítélt 
támogatás 

Ft 

Tárgyévi keretet 
terhelő támogatás

Ft 

Következő 
évekre megítélt 

támogatás 
Ft 

Építőművészeti Szakmai 
Kollégium 

232 443 759 140 170 246 316 96 010 000 96 010 000 0 

Ismeretterjesztés és 
Környezetkultúra Sz. Koll. 

787 1 072 848 957 268 914 793 192 450 000 192 450 000 0 

Szépirodalmi Szakmai 
Kollégium 

1 004 1 085 251 383 556 471 343 256 900 000 256 900 000 0 

Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégium 

383 1 423 676 934 783 273 884 382 000 000 382 000 000 0 

Kiemelt Kulturális Programok 
Kollégium 

240 1 942 257 030 1 080 176 874 614 300 000 614 300 000 0 

Márai Irodalmi Ideiglenes 
Kollégium 

2 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 0 

Márai Tényirodalmi Ideiglenes 
Kollégium 

44 290 539 909 212 759 000 211 759 000 211 759 000 0 

Ithaka-Program 2011 Ideiglenes 
Szakmai Koll. 

8 51 273 550 26 188 000 25 688 000 25 688 000 0 

Szakmai kollégiumok összesen 10 696 17 870 655 320 9 854 826 378 5 415 316 466 5 319 331 450 95 985 016 
ebből technikai halasztott 1 700 000 700 000 700 000 700 000   
Miniszteri             
Miniszteri - egyéb 441 1 726 185 841 1 726 185 841 1 725 185 841 1 670 685 841 54 500 000 
Miniszteri összesen 441 1 726 185 841 1 726 185 841 1 725 185 841 1 670 685 841 54 500 000 
NKA összesen 11 137 19 596 841 161 11 581 012 219 7 140 502 307 6 990 017 291 150 485 016 
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3. sz. melléklet

3. 2011. évre jóváhagyott keretfelosztás 

Megnevezés 
Év eleji 

jóváhagyott keret
Ft 

Állandó szakmai kollégiumok 
Mozgókép 360 500 000
Szinházi 260 000 000
Zenei 360 000 000
Táncművészeti 235 000 000
Képzőművészeti 304 000 000
Iparművészeti 270 000 000
Fotóművészeti 150 000 000
Népművészeti 287 000 000
Közművelődési 406 000 000
Könyvtári 302 000 000
Levéltári 167 000 000
Múzeumi 435 000 000
Építőművészeti 150 000 000
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 305 000 000
Szépirodalmi 344 000 000
Műemléki és régészeti 376 000 000
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma 600 000 000
Állandó szakmai kollégiumok összesen 5 311 500 000

Miniszteri 
Központi intézmények 17 000 000
Egyéb egyedi 1 779 200 000
Miniszteri összesen 1 796 200 000

Kiemelt programok 
Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium 300 000 000
Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégium 300 000 000
Kiemelt programok összesen 600 000 000

Kollégiumok közös pályázatai 
Ithaka-Program 2011 Ideiglenes Szakmai Kollégium 50 000 000
Kollégiumok közös pályázatai összesen 50 000 000
NKA 2011-s kerete összesen 7 757 700 000
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4. sz. melléklet 

4. Kimutatás az NKA 2002-2011. évek között szakmailag és pénzügyileg 
elszámolt pályázatainak főbb adatairól 

 

Ssz. Kollégium megnevezése 

Támogatott 
pályázatok 

2002-2011-ig 
összesen 

db 

Szakmailag 
és 

pénzügyileg 
lezárt 

pályázatok 
2002-2011  

db 

Lezárt 
pályázatok 
aránya a 

támogatotthoz 
viszonyítva  

% 

A (4)- 
ből 2011-

ben 
lezárt 

pályázat
ok db 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Mozgókép Szakmai Kollégium 2881 2529 87,8 199 
2. Színházi Szakmai Kollégium 2828 2538 89,7 243 
3. Zeneművészeti Szakmai Kollégium 4706 4404 93,6 405 
4. Táncművészeti Szakmai Kollégium 2784 2524 90,7 282 
5. Képzőművészeti Szakmai Kollégium 6192 5459 88,2 517 
6. Iparművészeti Szakmai Kollégium 2933 2634 89,8 278 
7. Fotóművészeti Szakmai Kollégium 1530 1401 91,6 219 
8. Népművészeti Szakmai Kollégium 5062 4714 93,1 478 
9. Közművelődési Szakmai Kollégium 7494 7243 96,7 668 

10. Könyvtári Szakmai Kollégium 4501 4173 92,7 205 
11. Levéltári Szakmai Kollégium 2576 2333 90,6 204 
12. Múzeumi Szakmai Kollégium 3595 3280 91,2 243 
13. Építőművészeti Szakmai Kollégium 1007 895 88,9 107 

14. 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
Sz. K. 

3522 3298 93,6 387 

15. Szépirodalomi Szakmai Kollégium 3139 2765 88,1 294 

16. 
Műemlék és Régészeti Szakmai 
Kollégium 

1329 1157 87,1 202 

17. 
Kiemelt Kulturális Programok 
Szakmai Kollégium 

536 443 82,6 159 

18. Állandó Kollégiumok összesen 56615 51790 91,5 5090 

19. 
Márai Irodalmi Ideiglenes Szakmai 
Kollégium 

2 1 50,0 1 

20. 
Márai Tényirodalmi Ideiglenes 
Szakmai Kollégium 

11 0 0,0   

21. ITHAKA-PROGRAM 2011 ISZK 6 0 0,0 

22. Ideiglenes Kollégiumok összesen 19 1 5,3 1 
23. MINISZTERI -Nagyrendezvények 33 33 100,0 0 
24. MINISZTERI -Központi Intézmények 491 488 99,4 13 
25. MINISZTERI-Kiemelkedő Műhelyek 10 10 100,0 0 
26. MINISZTERI-Egyéb 4582 4269 93,2 409 
27. MINISZTERI-Ideiglenes Kollégium 60 55 91,7 13 
28. Miniszteri összesen 5176 4855 93,8 435 
29. Összművészeti Fesztiválok 85 85 100,0   

30. 
Ithaka-Program Ideglenes Szakmai 
Koll. 

11 11 100,0   
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Ssz. Kollégium megnevezése 

Támogatott 
pályázatok 

2002-2011-ig 
összesen 

db 

Szakmailag 
és 

pénzügyileg 
lezárt 

pályázatok 
2002-2011  

db 

Lezárt 
pályázatok 
aránya a 

támogatotthoz 
viszonyítva  

% 

A (4)- 
ből 2011-

ben 
lezárt 

pályázat
ok db 

31. Nemzeti és Etnikai ISZK 349 349 100,0   
32. Amatőr Együttesek Utaztatása ISZK 63 63 100,0   
33. Édes Anyanyelvünk II. ISZK 55 55 100,0   
34. Drámaírói Pályázat Testülete ISZK 69 69 100,0   

35. 
Bábprodukciós Ideiglenes Szakmai 
Testület 

32 32 100,0   

36. Szövegkönyvírói Szakmai Testület 11 11 100,0   

37. 
Miniszteri keretből pályázatok 
összesen 

675 675 100,0 0 

38. Kultúra 2000 ISZK 40 40 100,0   
39. Millenáris Rendezvények ISZK 42 42 100,0   
40. EU Kommunikációs ISZK 15 15 100,0   
41. Külhoni Intézmények  ISZTK 27 27 100,0   
42. Művészetoktatás ISZK 46 46 100,0   
43. Holocaust Megemlékezések ISZK 165 165 100,0   
44. Kiemelt Kulturális Események ISZK 285 285 100,0   

45. 
Nemzetközi Kulturális Támogatások 
ISZK  

21 21 100,0   

46. Kiemelt programok összesen 641 641 100,0 0 

47. 
Digitális Média és Művészet Oktatás 
ISZK 

62 60 96,8 1 

48. Kulturális Turisztikai ISZK 80 80 100,0   

49. 
Sajátos Igényű Emberek Művészeti 
Életéért Iszk 

92 91 98,9   

50. Fogyatékkal Élő Emberekért ISZK 32 32 100,0   
51. Közkultúra Informatika ISZK 22 22 100,0   
52. Digitális Médiaművészet 2004 ISZK 34 34 100,0   

53. Programok külső forrás bevonásával 322 319 99,1 1 

54. Népművészet - Táncművészet ISZK 122 122 100,0   
55. Populáris Zenekultúra ISZ 70 70 100,0   
56. Kollégiumok közös pályázatai 192 192 100,0 0 
57. NKA összesen 63640 58473 91,9 5527 
58. NKA lebonyolítású 40 40 100,0   

59. Mindösszesen 63680 58513 91,9 5527 

 

 



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA   312  /  317 
 

 
 

 
 

 

5. sz. melléklet 

5. Kimutatás az elszámolások feldolgozásának alakulásáról a 2002-2011. évekre vonatkozóan 
 

S.sz. Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Együtt

Megoszlás a 
támogatott 
pályázatok 

%-ában 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

2. Befejezett pályázatok 6600 7210 8129 6476 6299 5759 5906 5801 4537 1796 58513 91,89 

3. 
Pénzügyileg ellenőrzött, szakmai 
ellenőrzésre váró pályázatok 0 0 0 0 0 0 13 30 199 373 615 0,96 

4. Jogi úton lévő pályázatok 2 3 4 7 2 7 8 10 3 0 46 0,07 
5. Elszámolás alatti pályázatok 0 0 0 0 0 0 0 23 185 793 1001 1,57 

6. 
Elszámolásra felszólított 
pályázatok 0 0 0 0 0 0 3 16 71 105 195 0,31 

7. Elszámolásuk később aktuális  0 0 0 0 0 0 3 26 181 3100 3310 5,20 

8. 
Nem lezárt pályázatok együtt  
(3-7) 2 3 4 7 2 7 27 105 639 4371 5167 8,11 

9. 
Támogatott pályázatok összesen 
(2+8) 6602 7213 8133 6483 6301 5766 5933 5906 5176 6167 63680 100 

10. 
Befejezett pályázatok a 
támogatott pályázatok 
arányában (2/9) 99,96 99,95 99,95 99,89 99,96 99,87 99,54 98,22 87,65 29,12 91,89   
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 6. sz. melléklet 

6.  A Fejezeti Pályáztatási Osztály által kezelt 2011. évi pályázatok 

s.sz. Törvényi sor 
Pályázati 
azonosító 

A pályázat 
címe 

Beérkezett 
és elbírált 
pályázat  /  
kérelem 

db 

NEFMI 
által 

támogatott 
pályázatok 

db 

Pályázati keret 
Ft 

NEFMI által 
támogatott, 
FEPO által 

kezelt 
pályázat db 

NEFMI által 
2011.12.31-ig 

átadott 
támogatás 

Ft 

Készített 
megállapodás 
2011.12.31-ig

db 

Ügyintézés 
folyamatban db 

Lemondás db 

Szerződés 
kötés előtt

Szerződés 
kötés után 

1 

20/35/3 Egyéb 
civil és nonprofit 

társadalmi 
szervezetek 
támogatása 

3401-0..-
00…/10 

Társadalmi 
szervezetek 
működési 

támogatása 

39 39 43 000 000 39 43 000 000 39 0 0 0 

2 

11/34/5 
Előadóművészeti 

törvény 
végrehajtásából 
adódó feladatok 

3414-0.- 
0.../10 

Kiemelt 
műv. célok 
támogatása 

zenekarok és 
énekkarok 
számára 

54 20 28 500 000 20 28 500 000 19 1 0 0 

3 

11/34/5 
Előadóművészeti 

törvény 
végrehajtásából 
adódó feladatok 

3415-0.-
0..../10 

 II. 
kategóriába 

besorolt 
zenekarok, 
énekkarok  
támogatása 

23 22 137 750 000 22 137 750 000 22 0 0 0 

4 

11/34/5 
Előadóművészeti 

törvény 
végrehajtásából 
adódó feladatok 

3416-0.-
0.../10 

Kiemelt 
műv. célok 
támogatása 
színházak 
számára 

283 163 218 500 000 158 207 200 000 156 0 2 0 

5 

11/34/5 
Előadóművészeti 

törvény 
végrehajtásából 
adódó feladatok 

3417-
0…-

00…./10 

 VI. 
kategóriába 

tartozó 
(független) 

előadó-műv. 
szervezetek 
támogatása 

110 83 759 050 000 83 759 050 000 83 0 0 0 
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s.sz. Törvényi sor Pályázati 
azonosító 

A pályázat 
címe 

Beérkezett 
és elbírált 

NEFMI 
által 

Pályázati keret 
Ft

NEFMI által 
támogatott, 

NEFMI által 
2011.12.31-ig 

Készített 
megállapodás 

Ügyintézés 
folyamatban db

Lemondás db 

6 

20/12/7/2 
Közkultúra, kult. 
vidékfejlesztés és 

kisebbségi 
kultúra 

támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4409-01-
0…./10 

Közkincs - 
hitelprogram 

- I./2005 
126 126 83 573 002 126 83 573 002 124 2 0 0 

7 

20/12/7/2 
Közkultúra, kult. 
vidékfejlesztés és 

kisebbségi 
kultúra 

támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4410-01-
0…./10 

Közkincs 
hitelprogram 

- I./2006 
35 35 23 774 823 35 23 774 823 35 0 0 0 

8 

20/12/7/2 
Közkultúra, kult. 
vidékfejlesztés és 

kisebbségi 
kultúra 

támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4411-01-
0…./10 

Közkincs 
hitelprogram 

- II-2007 
14 14 6 973 646 14 6 973 646 14 0 0 0 

9 

20/5/18/2 
Határon túli okt. 
és kult. feladatok 

támogatása - 
Határon túli kult. 

feladatok 
támogatása c. 

részfeladat 

4421-01-
0…/10 

Határon túli 
ösztöndíj 
pályázat 

69 14 9 800 000 14 0 0 0 0 0 

Mindösszesen:   753 516 1 310 921 471 511 1 289 821 471 492 3 2 0 
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7. sz. melléklet 

7.  A Fejezeti Pályáztatási Osztály által kezelt 2010. évi pályázatok lezárása 
 

S.sz Törvényi sor 
Pályázati 
azonosító 

A pályázat címe 

FEPO 
által 

kezelt, 
támogatott 
pályázatok

Szerződés 
kötés előtt 
támogatás-

ról 
lemondott 

Szerződés 
készült 

Szerződés 
kötés után, 
utalás előtt 
támogatás-

ról 
lemondott 

Elszámolás 
érkezett 

Elszámolás 
lezárva 

Elszámol-
tatás 

folyamatban

Támogatást 
visszautalta

Jogi eljárás alatt 

1 
20/35/3 Egyéb civil és 
nonprofit társadalmi 

szervezetek támogatása 

3401-0..-
00…/10 

Társadalmi szervezetek 
működési támogatása 38 0 38 0 37 37 0 1 0 

2 
11/34/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából 

adódó feladatok 

3414-0.- 
0.../10 

kiemelt művészeti célok 
támogatása zenekarok 
és énekkarok számára 

30 2 28 0 28 28 0 0 0 

3 
11/34/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából 

adódó feladatok 

3415-0.-
0..../10 

 II. kategóriába besorolt 
zenekarok, énekkarok  

támogatása 
25 0 25 0 24 23 1 0 1 

4 
11/34/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából 

adódó feladatok 

3416-0.-
0.../10 

kiemelt művészeti célok 
támogatása színházak 

számára 
217 5 212 3 199 199 0 10 0 

5 
11/34/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából 

adódó feladatok 

3417-0…-
00…./10 

 VI. kategóriába tartozó 
(független) előadó-

művészeti szervezetek 
támogatása 

67 0 67 0 67 67 0 0 0 

6 

20/12/7/2 Közkultúra, 
kulturális vidékfejlesztés és 

kisebbségi kultúra 
támogatása 2. 

Közművelődési szakmai 
feladatok 

4409-01-
0…./10 

Közkincs - 
hitelprogram - I./2005 127 0 127 0 127 127 0 0 0 

7 

20/12/7/2 Közkultúra, 
kulturális vidékfejlesztés és 

kisebbségi kultúra 
támogatása 2. 

Közművelődési szakmai 
feladatok 

4410-01-
0…./10 

Közkincs hitelprogram 
- I./2006 35 0 35 0 35 35 0 0 0 
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S.sz Törvényi sor Pályázati 
azonosító 

A pályázat címe 

FEPO 
által 

kezelt, 
támogatott 
pályázatok

Szerződés 
kötés előtt 
támogatás-

ról 
lemondott 

Szerződés 
készült 

Szerződés 
kötés után, 
utalás előtt 
támogatás-

ról 
lemondott 

Elszámolás 
érkezett 

Elszámolás 
lezárva 

Elszámol-
tatás 

folyamatban

Támogatást 
visszautalta

Jogi eljárás alatt 

8 

20/12/7/2 Közkultúra, 
kulturális vidékfejlesztés és 

kisebbségi kultúra 
támogatása 2. 

Közművelődési szakmai 
feladatok 

4411-01-
0…./10 

Közkincs hitelprogram 
- II-2007 15 0 14 0 14 14 0 0 0 

9 

20/5/18/2 Határon túli 
oktatási és kulturális 

feladatok támogatása - 
Határon túli kulturális 

feladatok támogatása c. 
részfeladat 

4420-01-
0…/10 

Határon túli 
színházpályázat 18 0 18 0 18 18 0 0 0 

10 

20/5/18/2 Határon túli 
oktatási és kulturális 

feladatok támogatása - 
Határon túli kulturális 

feladatok támogatása c. 
részfeladat 

4421-01-
0…/10 

Határon túli ösztöndíj 
pályázat 14 0 14 0 14 14 0 0 0 

11 Felzárkóztató pályázat 
4312-01-
0…/10 

Felzárkóztató pályázat 96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen:   682 7 578 3 563 562 1 11 1 
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