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Rövidítések jegyzéke 

 

 

Áht.: Államháztartás működési rendjéről szóló törvény 

ÁSZ: Állami Számvevőszék 

ELO: Ellenőrzési Osztály 

EMI: Előadó-művészeti Iroda 

EMMI: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Emtv.: Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló törvény 

FEPO: Fejezeti Pályáztatási Osztály 

GS: GrantSys (pályázat-kezelő rendszer) 

GYED: Gyermekgondozási díj 

GYES: Gyermekgondozási segély 

IGO: Igazgatási Osztály 

KIM: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

KJK: Közös Jogkezelők 

MASZRE:  Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai 

Egyesülete 

MÁK: Magyar Államkincstár 

MISZJE: Magyar Irodalmi SzerzőiJogvédő és Jogkezelő Egyesület 

NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

NEÉT: Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács 

NEFMI: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium 

NKA: Nemzeti Kulturális Alap 

NKÖM: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

Szjt.: Szerzői jogról szóló törvény 

SzMSz: Szervezeti és Működési Szabályzat 

TAO: Társasági adó 
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Jogszabályi háttér 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet: 

 

 2. § (2) bekezdése alapján az Alap működéséről a Bizottság évente legalább egy 

alkalommal, a pályázati év lezárását követően írásban összeállítja az Alap 

beszámolóját, amelyet közzétesz az Alap portálján. 

 6. § h) pontja alapján a Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva 

fogadja el az Alap beszámolóját és költségvetését.  

 15. § (2) bekezdésének i) pontja alapján a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

feladata az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele. 

 

 

A Bizottság személyi összetétele 

 

 

 Az Alap elnöke: Balog Zoltán 

 Az Alap alelnöke: L. Simon László 

 

 A Bizottság tagjai: 

o Diószegi László, koreográfus–történész, a Teleki László Alapítvány 

igazgatója 

o Dubrovay László, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

tanára 2013. október 1-jéig 

o Kalász Márton író, költő, műfordító, egyetemi oktató 

o Kligl Sándor, szobrászművész 

o Kovács László karmester, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti 

vezetője 2013. november 18-tól 

o Dr. Kriza Zsigmond, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója 

o Meggyesi Tamás, okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági 

szakmérnök, professzor emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára 

2013. december 31-ig 

o Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója 

2013. december 31-ig 

o Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetségének elnöke 2013. december 31-ig 

o Sunyovszky Szilvia, színművész, kultúrtanácsos 

o Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója, a Magyar 

Levéltárosok Egyesülete elnöke 

 

 A Bizottság titkára: Vizkeleti Andrea 
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Bevezetés 

 

Az NKA jubileumi kötete elé 

 

 

A történelemben húsz év nem nagy idő, mégis elegendő ahhoz, hogy jelentős 

fordulatokat hozzon. Megélhettük mi is: a két évtizeddel ezelőtti változások idején olykor 

napok és hetek is sokat jelentettek. A magyarság különleges korszakot élt a kilencvenes 

évek elején. Lehetősége nyílt arra, hogy újra szervezze közösségeit: ne csak évezredes 

útját, megmaradását lássa sikernek, hanem a jelenét is. A visszanyert szuverenitás, az 

eszményi európaiság megélésének lehetősége régóta szunnyadó reményeket élesztett 

újra. A sokféle várakozás, a felszínen is megjelenő sokféle értékrend ütközései mögött 

abban egyetértés mutatkozott, hogy a legfőbb jó: a visszanyert szabadság. 

 

Az újjáépülő demokráciában a magyar kultúra ismét a nemzet egyik legfontosabb 

életfunkciójaként működhetett. Mégis ellentmondásos helyzetbe került. Megszabadult egy 

diktatórikus rendszer kötöttségeitől, de elvesztette korábbi anyagi támogatását. 

 

A kultúra, a művészetek, színházak, irodalom, könyvkiadás nélkülözhetetlen a 

társadalom sikeres működéséhez. Ezért finanszírozásából az állam nem vonhatja ki 

magát.  

 

E feladat és felelősség felismerése és vállalása jegyében jött létre 1993-ban a Nemzeti 

Kulturális Alap, ami olyan szervezet lett, amely nem politikai vagy hatalmi szempontokat 

figyelembe véve folyósított támogatásokat. Két évtized megmutatta, hogy e szuverén, 

teljesítményelvű intézmény létrehozásával olyan modell született, amely életképesnek, 

sikeresnek, a régióban példaértékűnek bizonyult. 

 

Az NKA alapításától eredményesen szolgálja a magyar és az egyetemes kultúra 

gazdagítását. Szívből kívánom, hogy szellemi függetlenségét, magasrendű szakmaiságát 

megőrizve segítse újabb és újabb maradandó művek születését, azok eljuttatását a 

közönséghez. 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 

 

 

Áder János 

köztársasági elnök 
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Beszámoló a Bizottság 2013. évi működéséről 

 

Az év kiemelt eseményei, programjai 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az 

alkalomból jubileumi programsorozatot szerveztünk, amelyeknek megfelelő előkészítése 

és sikeres megvalósítása kiemelt stratégiai célkitűzésünk volt.  

 

Az alábbi négy fontos esemény, illetve programsorozat kapcsolódott a jubileumi évhez: 

 

1. Megjelentettük a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 20 évét ismertető kiadványt A 

kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap címmel, amelyben az 

NKA életében meghatározó szerepet betöltő személyekkel készült interjúk, egyes 

kiemelt programokkal kapcsolatos rövid tanulmányok olvashatók, színes fotókkal, 

infógrafikákkal illusztrálva. 

 

2. A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata címmel 2 napos nemzetközi 

konferenciát szerveztünk Budapesten, a Magyar Parlament Felsőházi termében. A 

konferenciára az európai unió tagállamaiban és más országokban működő, 

kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívtuk meg. A konferencia 

célja a tapasztalatszerzés volt, vagyis hogy a meghívott intézmények kölcsönösen 

jobban megismerjék egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. 

 

3. A nemzetközi konferenciát megelőző este a Művészetek Palotájában ünnepi 

gálaestet szerveztünk, amelyre meghívást kaptak a magyar kulturális kormányzat 

képviselői, a kulturális szakmai szervezetek vezetői, az NKA életében 

meghatározó szerepet betöltő személyek, illetve a nemzetközi konferencia 

meghívottai. 

 

4. Az ország számos pontján, sőt határon túli helyszínen is tájékoztató előadásokat 

szerveztünk, amelyeknek fő témái: az aktuális pályázati felhívások, az NKA-t 

érintő jogszabályváltozások, a regisztrációs eljárás, illetve az online pályázati 

rendszer működése köré csoportosultak.  

 

A jubileumi programokról készült részletes beszámolót a 20 éves a Nemzeti Kulturális 

Alap című fejezet tartalmazza. 

 

A 20 éves fennállásra való tekintettel új arculatot terveztettünk a Nemzeti Kulturális 

Alapnak. A jubileumi logót a pályázók az internetes felületről tölthették le, és 

amennyiben a támogatási szerződésük pr-kötelezettséget tartalmazott, úgy a támogatott 

a támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média-

megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám- 

és pr-anyagokon köteles volt feltüntetni az NKA ünnepi emblémáját. 

 

A jubileumi események mellett természetesen más fontos programokat is támogatott a 

Nemzeti Kulturális Alap. 

 

Gárdonyi Géza Emlékév 

 

2013-ban ünnepeltük Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját. Ez alkalomból a 

Kormány hivatalosan is Gárdonyi Emlékévvé nyilvánította az ünnepélyes 

programsorozatot. Különlegesen gazdag, sokszínű és a különböző korosztályokat, 

társadalmi szerveződéseket megszólítani és megérinteni képes eseménysorozattal 

emlékezett az ország az Egri csillagok híres írójára. A Nemzeti Kulturális Alap az országos 

rendezvénysorozat, az Emlékév nagyszerű sikeréhez mindösszesen 100 millió Ft 

támogatással járult hozzá. 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   9 / 267 

 
   

 

 

Magyar–Olasz Kulturális Évad 

 

A Magyar–Olasz Kulturális Évad különleges lehetőséget nyújtott az országaink és népeink 

közötti kapcsolatok és ismeretek elmélyítésére. Az évad célja volt, hogy a szélesebb 

értelemben vett kultúra eszközeivel segítse a magyar-olasz kapcsolatok 

továbbfejlesztését. Több okból is jelentős volt a 2013-as év: magyar-olasz vonatkozású 

kiemelkedő közgyűjteményi kiállítások mellett ekkor ünnepeltük Giuseppe Verdi 

születésének 200. évfordulóját is. 2013. január elsején kezdődött továbbá a Közép-

Európai Év, amelyhez a Magyar-Olasz Kulturális Évad szervesen illeszkedett. 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban 100 millió Ft-tal támogatta az évadhoz kapcsolódó 

programok megvalósulását, különös tekintettel a közgyűjteményi kiállítások 

lebonyolítását: az Iparművészeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvényeit. 

 

 

Weöres Sándor Emlékév 

 

Weöres Sándor, a XX. század legnagyobb hatású magyar költője 2013-ban ünnepelné 

100. születésnapját. A játékos poéta kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar 

irodalomtörténetben, munkássága mára nemzeti értékké érett. A centenáriumi év 

értékmegőrzés és kulturális misszió is volt egyben: Weöres Sándor irodalmi 

hagyatékának minél szélesebb körben való megismertetése és az életmű kevésbé ismert 

részeinek elterjesztése. 

A Nemzeti Kulturális Alap felismerve Weöres Sándor munkásságának jelentőségét, a 

centenáriumi események megvalósulását 50 millió Ft-tal támogatta a 2013. évben.  

 

 

Márai-program folytatása 

 

Az olvasáskultúra fejlesztését tűzte ki célul a Nemzeti Kulturális Alap Márai Sándorról 

elnevezett programja. Ennek révén a hazai és a határon túli magyar kiadók által 

megjelentetett kiadványok könyvtárakba kerülését támogatja az Alap 2010 óta. A 

program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók 

által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai 

és a határon túli könyvtárakon keresztül, az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar 

szerzők támogatása és megismertetése. 

A program folytatására a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évben 200 millió Ft-ot biztosított.  

 

 

Ithaka-program folytatása 

 

Az Ithaka-programot 1998-ban indította útjára a Nemzeti Kulturális Alap, először a 

Közgyűjteményi Testület keretében. A program célja a magyar művészethez vagy 

tudományhoz tartozó, nemzetpolitikai jelentőségű hagyatékok, gyűjtemények külföldről – 

a határon túli területekről éppúgy, mint a diaszpórából – való hazahozatala és 

magyarországi közgyűjteményekben való elhelyezése. 

A program jelentőségét felismerve továbbra is folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap 

keretein belül, ezért 2013-ban 50 millió forintos keret állt a pályázók rendelkezésére 

felkutatott hagyatékok, gyűjtemények megvásárlására és hazaszállítására. 
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Köztéri szobor-állítási program 

 

A köztéri szobor-állítási program elindítását elsősorban az önkormányzatok igényei 

indokolták, hiszen nagyon sok település szeretett volna különböző alkalmakra helyi 

jelentőségű szobrot állítani. Az elképzeléseknek azonban a legtöbbször az anyagiak 

szabtak korlátokat. Az NKA pályázata így a települési önkormányzatokat célozza meg 

azzal a kikötéssel, hogy olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában is igényes köztéri 

munkák – szobrok, szoborcsoportok, térinstallációk – szülessenek, amelyek az adott 

település valamelyik közterületén a település kulturális jelentőségét is erősítik. 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma a 2013. évben már a harmadik pályázati kiírását 

jelentette meg e témakörben, amelyet az Alap 300 millió Ft-tal támogatott. 

 

 

A Bizottság általános működése 

 

 

Az Alap alelnöke a 2013. évben nyolc rendes és három 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 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 miniszteri főtanácsadó, 

Dr. Völgyesi Orsolya az alelnök szaktanácsadója, valamint az NKA Igazgatósága 

főigazgatója, gazdasági igazgatója és igazgatási osztályvezetője. 

 

 

Rövid beszámoló az Alap életének további fontos eseményeiről 

 

 

1. A Nemzeti Kulturális Alap meghatározó pontja a kulturális életnek 

Sajtóreggeli – 2013. április 24. 

 

Idén több mint hatmilliárd forintos keretről dönthetnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 

kollégiumai - közölte L. Simon László alelnök szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen az 

online pályázati rendszerre való sikeres átállásról és a Márai-program folytatásáról is 

beszélt. 

 

L. Simon László tájékoztatása szerint a szakmai kollégiumok 5,9 milliárd forintról 

dönthetnek. A szerzői jogdíjbevételek felhasználásáról döntő ideiglenes kollégium pedig 

további 291 milliós kerettel rendelkezik. Az 5,9 milliárd forintból 4,9 milliárd jut a 

pályázati keretre és 1 milliárd céltámogatásokra. Az NKA 100-100 millió forintot szán 

például a Gárdonyi-emlékév és a magyar-olasz kulturális évad programjainak 

támogatására, míg a külföldön található magyar kulturális emlékek hazahozatalát célzó 

Ithaka-programra idén 50 millió forint jut - közölte az NKA alelnöke. 

 

A program harmadik, 600 művet tartalmazó listájáról összesen 200 millió forintért 

válogathatnak a hazai könyvtárak. A Vizuális-művészetek Kollégiuma a sikeres tavalyi 

kiírás után 100 milliós kerettel május 9-én ismét meghirdeti közterületi szoborállítási 

programját, melyre önkormányzatok pályázhatnak. 

 

Az állami művészeti díjakhoz való hozzájárulásra 95,5 millió forintos keretet tart fenn az 

NKA, a 84. Ünnepi Könyvhéten és 12. Gyermekkönyvnapokon résztvevő kiadók pedig 

pavilonjaik bérleti díjára pályázhattak az NKA-nál 4,5 millió Ft értékben – szólt néhány 

céltámogatásról. 
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Összességében az Előadó-művészet Kollégiuma 601 millió, az Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 480 millió, a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 450 millió, a 

Könyvkiadás Kollégiuma 809 millió, a Közgyűjtemények Kollégiuma 1,1 milliárd, a 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 400 millió, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

724,5 millió, a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 358,5 millió, a Vizuális 

Művészetek Kollégiuma 793 millió, míg a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma 200 millió forintból gazdálkodhat. 

 

Az alelnök hozzátette: a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes 

Kollégium idén jelenteti meg első pályázati kiírását többek között új magyar költői 

művek, komoly-, jazz- és könnyűzenei művek megalkotására, előadások létrehozására, 

egyelőre 291 millió forintos kerettel, amely várhatóan még bővülni fog. 

 

L. Simon László emlékezetett arra, hogy az NKA megalapításának 20. évfordulója 

alkalmából ősszel programsorozatot hirdetnek, melyben nemzetközi konferenciát 

rendeznek a kultúrafinanszírozás kérdéseiről, és egy összefoglaló kiadvány is megjelenik 

az NKA elmúlt húszévi munkájáról. 

 

A január 1-jén bevezetett online pályázati rendszer az alelnök értékelése szerint kiállta 

az idő próbáját, ráadásul nagymértékben csökkent a formai okokból elutasított 

pályázatok száma, az átállás ráadásul 8-10 millió forintnyi papírköltség megtakarításával 

is járt. 

 

A sajtóreggelire kiadott teljes sajtóanyag a Mellékletek című fejezetben található. 

 

 

2. Balog Zoltán: Az NKA fontos közvetítő 

Sajtóreggeli – 2013. július 1. 

 

 

Az idén húszéves Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a hazai kultúrafinanszírozás egyik 

legjelentősebb szereplője, fontos közvetítő a kulturális szféra és az állam között - mondta 

az emberi erőforrások minisztere az NKA hétfői sajtóreggelijén. 

 

A kulturális alap elnöki pozícióját is betöltő Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy a 

kultúra finanszírozása négy lábon áll: a kulturális államtitkárság támogatásai, a Magyar 

Művészeti Akadémia pályázati kerete és a magán mecenatúra mellett az NKA évi 10 

milliárd forintot fordít a magyar kultúrára. Mint megjegyezte, ennek az összegnek a nagy 

részét a kulturális alap szakmai kollégiumokon keresztül osztja el a pályázók között, ami 

"jó együttműködési forma a kulturális szakma és az állami pénzforrások között". Balog 

Zoltán az MTI kérdésére elmondta: a magán mecenatúra bevonását ösztönző társasági 

adókedvezmények rendszerének átalakításán már dolgozik egy munkacsoport, de még 

korai lenne a koncepciót ismertetni. 

 

A miniszter és L. Simon László, az NKA alelnöke közölte: sikerült felszabadítani 1,7 

milliárd forintot az alap tartalékaiból, ebből az összegből tíz program részesül. 

 

Megújulhatnak az ormánsági fakazettás templomok, a szigligeti alkotóház, és folytatódik 

az NKA köztéri szoborállítási programja. A Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen 

meghirdetett Múzeumok, Várak, Kastélyok program keretében 300 hazai múzeumról és 

kiállítóhelyről, illetve azok gyűjteményeiről készül fotókataszter, majd erre alapozva 

magyar és angol nyelvű kiadvány jelenik meg. 

 

Százmillió forint jut a magyar nemzeti kultúrkincs digitalizálásának támogatására, 

folytatódik a nyugati diaszpórában egykor élő magyar művészek hagyatékainak 

hazahozatalát célzó Ithaka-program, az idei Gárdonyi Géza Emlékévhez kapcsolódóan 
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olvasás-népszerűsítési program indul, és a vidéki közösségek népművészeti és 

közművelődési programjainak kiegészítő támogatására is jut pénz. 

 

A tizedik alprogramról L. Simon László szólt részletesen. A kulturális alap húszéves 

fennállását ünneplő NKA20 rendezvénysorozat keretében több hónapon át tartó 

"roadshow" mutatja be az NKA kultúrafinanszírozásban betöltött szerepét. A program 

része részvétel a nagy nyári fesztiválokon, októberben egy nemzetközi konferencia 

lebonyolítása és az elmúlt húsz évet bemutató kötet megjelentetése. 

 

L. Simon László emlékeztetett arra, hogy húsz év alatt az NKA 111 milliárd forint 

támogatást osztott ki 112 551 pályázatnak. Az alap bevétele 2009-ben 7 milliárd forint 

volt, idén már 11 milliárdra lehet számítani, ami óriási növekmény - hangsúlyozta. 

 

Az NKA alelnöke újságírói kérdésre válaszolva kiemelte: a magyar kultúra legfontosabb 

mecénás szerve az Nemzeti Kulturális Alap, amely bizonyos kulturális területek egyedüli 

finanszírozója. Ezért stratégiai jelentőségű, hogy működését az NKA a jelenlegi 

struktúrában folytathassa tovább, a jövőben is a szakkollégiumokban ülő szakemberek 

dönthessenek a beérkezett pályázatokról. 

 

A sajtóreggelire kiadott teljes sajtóanyag a Mellékletek című fejezetben található. 

 

 

3. Közös médiakampányt indít az NKA és a Szerencsejáték Zrt. 

Sajtóreggeli – 2013. október 1. 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Szerencsejáték Zrt. együttműködésének 

köszönhetően 2012-ben az ötös lottó játékadójából csaknem 12 milliárd forint folyt be az 

NKA-hoz – hangzott el az Alap október 1-jei sajtótájékoztatóján. Közölték: a 

Szerencsejáték Zrt. és az NKA közös médiakampányt indít a mai napon az Alap 

fennállásának 20. évfordulója alkalmából. 

 

Dr. Szentpétery Kálmán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: már 

negyedik éve működnek sikeresen együtt az NKA-val, a számukra nyújtott összeg pedig 

évről évre nő. Az állami adóhatóság megbízásából a Magyar Államkincstár a befolyt ötös 

lottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap 

számlájára, mely a „2012-es évben csaknem 12 milliárd forintot jelentett”. Az elnök-

vezérigazgató hozzátette: a Hatoslottó játékadójának 80 százalékát a Nemzeti Filmalap 

kapja, illetve ezen felül még több mint 6 milliárd forint jut sporttámogatásra. 

 

A sajtótájékoztatón L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának 

elnöke, az NKA alelnöke bejelentette: a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap 

közös médiakampányt indít a mai napon, azaz október 1-jén az Alap fennállásának 20. 

évfordulója alkalmából. A kampány időtartama október 15-ig tart Magyarország teljes 

lakosságát megcélozva. A Szerencsejáték mintegy 10 millió forintot költ a kampányra: 

467 darab óriásplakátot készíttettek országszerte és 47 darab 25 másodperces spotot fog 

sugározni a Class FM. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: a kész óriás plakát-terveket 

és a rádió spotokat térítésmentesen biztosítja az NKA Igazgatósága számára.  

 

L. Simon László kiemelte: a Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából 

országos előadás-sorozatot indítottak. Több fesztiválhelyszínen népszerűsítették az Alap 

működését, részt vettek egyebek mellett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, a 21. Volt 

Fesztiválon, a tusnádfürdői XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, a 

kőszegi Tranzit – Fesztivál a Határon című rendezvényen, valamint Thália Színházban 

tartott Vidéki Színházak Fesztiválján. 

 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   13 / 267 

 
   

„Az NKA fennállásának 20. évfordulója alkalmából október 17-én zártkörű jubileumi 

gálaestet szervezünk a Művészetek Palotájában, amelyre meghívást kapnak a magyar 

kulturális kormányzat képviselői, a kulturális szakmai szervezetek vezetői, az NKA 

életében meghatározó szerepet betöltő személyek, illetve a nemzetközi konferencia 

meghívottai” – fejtette ki L. Simon László. Hozzátette: október 18-án pedig nemzetközi 

konferenciát rendeznek Budapesten, a magyar parlament felsőházi termében, melyre 

olyan intézmények vezetőit hívták meg, amelyek a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonlóan 

működnek, illetve kultúrafinanszírozással foglalkoznak. „Célunk, hogy egyrészt 

bemutassuk a poszt szocialista országok kultúrafinanszírozási rendszerét – ezért hívtuk 

meg Macedónia, Bulgária és Horvátország NKA-hoz hasonló szervezeteinek képviselőit. 

Másrészt pedig szeretnénk bemutatni az Alap mintájául szolgáló brit rendszert, valamint 

a norvég, észt, osztrák szervezetek működését” – magyarázta L. Simon László. 

 

Az NKA az évforduló alkalmából egy jubileumi kötetet is megjelentet A kultúra 

szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap címmel, melynek előszavát Áder János 

köztársasági elnök jegyzi. A könyv 3000 példányban jelenik meg, és az elmúlt 20 évet 

húsz beszélgetésen keresztül, a beszélgetésekhez kapcsolódó illusztrációkkal, fotókkal, 

infógrafikákkal, az NKA jelentősebb programjait és a szervezet működését bemutató 

írásokkal eleveníti fel. A jubileumi kötetben megszólalnak az Alap jelenlegi és volt 

elnökei, az Igazgatóság vezetői, valamint az NKA életében meghatározó szerepet betöltő 

személyek. A 200 oldalas kötet október 18-án, a nemzetközi konferencia napján jelenik 

meg. 

 

A sajtóreggelire kiadott teljes sajtóanyag a Mellékletek című fejezetben található. 

 

 

4. Jubileumi koncert a Művészetek Palotájában 

Bartók Béla Hangversenyterem – 2013. október 17. 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap húszéves fennállását nagyszabású gálával ünnepelte a 

Művészetek Palotájában, 1300 meghívott vendég jelenlétében, olyan műsorral, amely az 

Alap által támogatott kulturális területeket reprezentálja. 

 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, az NKA elnöke külföldi útja miatt nem 

tudott megjelenni, de beszédét felolvasta a műsorvezető. Balog Zoltán Mátyás király 

rekonstruált visegrádi palotáját emelte az újjáépült magyar kultúra szimbólumává. A 

miniszter hangsúlyozta: nem létezik külön nemzeti és európai kultúra, egymásból 

sarjadnak, egymást feltételezik. Egy ország ereje, gazdagsága a kultúrájában van, 

amiképp tudta ezt a reneszánsz uralkodó, és megörökítette krónikása, Bonfini is. 

 

A Nemzeti Kulturális Alapnak, mint a legnagyobb hazai kultúrafinanszírozó testületnek, 

mely a határokon inneni és túli alkotásokat és alkotókat támogatja, nemcsak a művek 

létrejöttét kell segítenie, hanem figyelembe kell vennie, hogy legalább olyan fontos a 

közvetítő csatornák és a kultúra fogyasztóinak a fennmaradása is. E három egysége 

biztosítja a modern kori művelődés fenntarthatóságát, és ezáltal az ország erejét. 

 

A miniszteri köszöntő után L. Simon László, az NKA alelnöke vette át a szót. Az állam 

fogalmát a hatalom, a jog és a kultúra egysége felől közelítette meg: a kultúra az a cél, 

amelyet a hatalomnak szolgálnia kell a jog eszközeivel. Az alelnök, Kornis Gyula 

paptanár, Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszédét idézte: „Csak 

művelt polgárok tudják a demokratikus intézményeket és kiterjesztett jogokat a 

közösség érdekében hasznossá tenni, különben mindezek csak súlyos veszedelmek 

forrásai.” A kultúra nemcsak csillogó dísz – hangsúlyozta L. Simon. A kulturális 

demokrácia a politikai demokrácia nélkülözhetetlen előzménye. 
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„A gazdasági élet egyes tényezőitől többször hallottuk, hogy a kultúra luxus, hogy előbb 

kell gazdagoknak lennünk, csak azután lehetünk műveltek…” – idézte az alelnök 

Klebelsberg Kunó szavait, melyeknek folytatásából kiderül: egyszerre kell 

vagyonosodnunk és művelődnünk, e kettő elválaszthatatlan. Kis ország, ezáltal kis piac 

lévén a kulturális kezdeményezések idehaza nem tudnak önfenntartóak lenni, mint más, 

jóval nagyobb országokban, ezért az állami mecenatúra nélkülözhetetlen – mutatott rá L. 

Simon. A húsz éve létrehozott Nemzeti Kulturális Alapnak csak fő feladatával szabad 

foglalkoznia: a kultúra többlábú finanszírozásával, a támogatások szakmai alapon történő 

odaítélésével. „Kortárs kultúránk úgy viszonyul nemzeti kultúránk hagyományaihoz, mint 

egy lombos, terebélyes fa ágai annak erős törzséhez” – fogalmazott az alelnök, majd 

kitért a mostanában oly gyakran emlegetett kánonok szerepére is. Az NKA-nak nem a 

kanonizáció a feladata, mondta, hanem az értékpluralizmus fenntartása, az egymással 

versengő kánonok legjelentősebb műveinek támogatása. Példaképpé Hóman Bálintot 

emelte, akinek határozott ízlése volt, ám művészeti kérdésekbe még Klebelsbergnél is 

kevesebbet szólt bele. 

 

A támogatáspolitikának mindig párhuzamosan kell segítenie az új művek születését és 

azok eljuttatását a közönséghez. Ezért dolgozik két évtizede a Nemzeti Kulturális Alap, és 

a vezetők felelősségének illusztrálására az alelnök zárásképp ismét Klebelsberg Kunó 

szavait idézte: „…míg a katonai bukás tragikus katasztrófával végződik, addig a kulturális 

alulmaradásban nincsen meg a tragikus bukás fensége, az lassan, szinte észrevétlenül 

csúsztat a posványba… (…) Ha Európa közepén egy nemzedékkel elmaradnánk, húsz-

harminc évet behozni már nem tudnánk. Nekünk nincs időnk!” – sommázta a nagy 

távlatokban gondolkodó kultuszminiszter gondolatait L. Simon László. 

 

A beszédek után a szintén húszéves fennállását ünneplő Bozsik Yvette Társulat 

előadásával vette kezdetét az ünnepi műsor. Igor Sztravinszkij „Menyegző” című 

darabjára koreografált előadásukat a Budafoki Dohnányi Zenekar mellett a Budapesti 

Akadémiai Kórustársaság, a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar és a Talamba Ütőegyüttes 

kísérte Hollerung Gábor vezényletével. A táncelőadást a társulat 2008-ban mutatta be 

először az Operaházban, a következő évben Lábán Rudolf-díjjal jutalmazták a produkciót. 

 

Más világot elevenített meg a táncos produkció után Tóth Auguszta Jászai-díjas 

színművész, aki Karádi Katalin egykori nagy slágerét, a „Ne kérdezd, ki voltam” című dalt 

adta elő Dékány Endre átiratában, Galántai Viktor hangszerelésében. 

 

A sláger után Camille Saint-Saëns c-moll „Orgona” szimfóniáját szólaltatta meg a 

zenekar. A jeles francia zeneszerző nem sokkal azelőtt elhunyt jó barátja, Liszt Ferenc 

emlékének ajánlotta az 1886-ban született művet. E darabnak köszönhetően hallhattuk a 

hangját a Művészetek Palotája hatalmas orgonájának, amely – mint a felkonferálásból 

megtudhattuk – Európa egyik legsokoldalúbb hangszere. Az orgonán Szamosi Szabolcs 

játszott. 

 

Bartók Béla „Román népi táncok” című művével folytatta a Dohnányi Zenekar a műsort, 

és előadásukban eredeti formájukban is megszólaltak a zeneszerző lejegyezte dallamok. 

Bartók zongorára írta a darabot, mely nagyon sokat megőrzött a gyűjtött anyag 

hangulatából, szelleméből. A zeneműben a Kárpát-medence népzenei hagyományának 

meghatározó része kel életre. A szimfonikus zenekart Ágoston Béla, Berán Gábor, Kursz 

Viktória és Lombos Pál játéka egészítette ki furulyán, hegedűn, brácsán és nagybőgőn. 

 

A műsor zárásaként a „Fölszállott a páva…” című televíziós verseny díjazottjaitól 

láthattunk népzenei és néptáncos produkciókat. A vetélkedőt közösen indította 2012-ben 

a Duna Televízió, az MTVA és a Hagyományok Háza. Idén az a megtiszteltetés érte a 

műsort, az alkotókat és a résztvevőket, hogy az UNESCO védnökséget vállalt a 

kezdeményezés felett; ennek eredményeként a győztesek felléphettek a kulturális 

világszervezet párizsi palotájában megrendezett gálán. Idén egy másik jelentős 

eseményen is bemutatkoztak a hazai népzene legjelesebb művelői: Magyarország volt a 
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díszvendége az Egyesült Államok népművészeti seregszemléjének Washingtonban. Itt 

óriási sikerrel léptek fel a „Fölszállott a páva…” döntősei. A Művészetek Palotájában is 

lenyűgöző műsort mutattak be a műfaj kiemelkedő képviselői: a Tanac Táncegyüttes, a 

Vizin Zenekar, a Jászsági Népi Együttes, Szalonna és bandája, valamint Tintér Gabriella, 

Patonai Bátor, Dóra Áron és Berecz István. Miközben a táncos és énekes produkciókat 

figyelhettük, a kivetítőn a Kárpát-medencei népi kultúrából villantak fel pillanatképek. Az 

est valamennyi szimfonikus művét Hollerung Gábor vezényelte. 

 

 

5. A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata 

Nemzetközi konferencia, Parlament – 2013. október 18. 

 

 

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata címmel szervezett szakmai konferenciát 

más európai országok kulturális intézményvezetőinek részvételével az Országgyűlés 

Kulturális és sajtóbizottsága, valamint a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénteken Budapesten. 

 

A kormányzat egyfelől direkt módon fenntart kulturális intézményeket, másrészt egyre 

erőteljesebb mértékben számít a magánmecenatúrára – emlékeztetett videóüzenetében 

a hivatalos úton Indiában tartózkodó emberierőforrás-miniszter. Balog Zoltán jó 

példaként említette a Prima Primissima Díjat, de elmondása szerint van egy olyan vállalat 

is, amely a Városligetben felépítendő Múzeumi negyedben egy egész múzeumépület 

felépítését vállalta. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) jelenti a harmadik formát: az adófizetők pénzéből úgy 

juttat pénzt a kultúra számára, hogy a művészeti szervezetek által delegált kurátorok 

dönthetnek ezekről a forrásokról – tette hozzá a miniszter. 

 

L. Simon László, az NKA alelnöke, a Kulturális és sajtóbizottság elnöke a kulturális alap 

eddigi működésének tapasztalatait tekintette át. Felidézte, hogy az NKA a magyar 

politikai elit konszenzusával jött létre húsz évvel ezelőtt. Sokan nem tudják, hogy az NKA 

elkülönített állami pénzalapként működik, nincsen közvetlenül a minisztérium alá 

betagozva, noha a miniszter az elnöke – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az alaptól 

maradványpénzek nem vonhatók el, így az NKA több éves pályázatokat is ki tud írni. 

 

Beszámolója szerint a támogatási politikát az NKA Bizottsága határozza meg, a források 

elosztását az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok végzik, amelyben egyenlő 

arányban foglalnak helyet a szakmai szervezetek és a miniszter által - a szakmai 

szervezetek javaslatainak figyelembevételével - delegált tagok. 

 

Az NKA fő bevételi forrása 2009 óta az ötös lottó szerencsejáték adójának 90 százaléka, 

ez évi több mint 10 milliárd forintot jelent, míg a teljes bevétel várhatóan el fogja érni a 

13 milliárd forintot. Ehhez mintegy 10 ezer pályázat érkezik be évente. 

 

Az alap alelnöke kiemelte: az NKA elsősorban a magyar kultúrát támogatja a határokon 

innen és túl, de működési támogatást nem nyújt, csak programokat, művek létrehozását 

finanszírozza. A közeljövő fontos irányvonala a nemzeti kultúra digitalizációjának 

támogatása, a nyomtatott művészeti folyóiratok digitális átállásának segítése lesz. 

 

Tavaly vezették be az online pályázati rendszert, amely sokak félelme ellenére nem 

eredményezte a pályázatok számának csökkenését, de igen komoly másolási költség 

megtakarítását teszi lehetővé – számolt be L. Simon László. 

 

Hatos Pál a kulturális diplomácia szerepéről tartott előadásában elmondta: csakúgy, mint 

az általa vezetett Balassi Intézet, a hatalmas hálózatokat működtető British Council és a 
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Goethe Intézet is a saját országukról szóló ismeretek terjesztésével, az angol és a német 

nyelv oktatásával foglalkozik leginkább. 

 

A British Council évi 924 millió euróból (272 milliárd forint) működik 110 országban 

mintegy 300 irodával, a Goethe Intézet 93 országban évi 366 millió euróból (108 milliárd 

forint) végzi a tevékenységét. A 16 országban 18 intézetből álló román hálózat 

költségvetése 2010-ben még évi 10 millió euró, idén már csak 6,85 millió (2 milliárd 

forint) volt. 

 

Hatos Pál felidézte: a Balassi Intézetet 2001-ben alapították, de elődintézményei hosszú 

múltra tekintenek vissza. A hálózat jelenleg 19 intézetet foglal magába, de még ebben az 

évben megnyílik a pekingi, zágrábi, belgrádi és isztambuli egység. A Balassi Intézet 

szakmai támogatásával 16 országban 31 magyar tanszék, lektorátus működik, míg a 

Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) a világ összes országából fogad ösztöndíjasokat. 

Az új programként indult Publishing Hungary az elmúlt két évben 25 külföldi 

könyvvásáron tette lehetővé a magyar részvételt, a Campus Hungary program az 

oktatási mobilitást erősíti, a Márton Áron kollégiumi rendszer pedig a határon túli magyar 

fiatalok oktatását segíti. 

 

A Balassi Intézet költségvetési támogatása 2010-ben 4,2 milliárd, idén 3,6 milliárd forint 

volt, de ebből 790 milliót kell saját bevételként kitermelni. Jelentősen, 1 milliárdról 1,77 

milliárd forintra nőttek az intézmény további, projektalapú állami támogatásai, 2014-ben 

pedig a központi költségvetési támogatás várhatóan 4,1 milliárd forint lesz. 

 

Hatos Pál beszámolója szerint az utóbbi két évben a Balassi Intézet 200 külföldi kiállítást, 

ugyanannyi koncertet szervezett, nyelvtanfolyamain 15 ezer magyarórát tartottak, és a 

MÖB 2500 pályázatot fogadott be. Rendezvényein 1,6 millió látogató fordult meg, ebből 

1,2 millióan a washingtoni Smithsonian Folklife Festivalon. 

 

L. Simon László az előadás után felvetette: érdemes lenne a kortárs magyar 

képzőművészet nemzetközi vásárszerepléseit segítő, a Publishing Hungary-hez hasonló 

programot elindítani az NKA-nál a Balassi Intézeten keresztül. 

 

A konferencia meghívott előadói a délutáni szekcióban az angol, norvég, észt, osztrák, 

bolgár, horvát és román példákat tekintették át. 

 

 

20 éves a Nemzeti Kulturális Alap 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A Magyar 

Országgyűlés 1993. március 23-án elfogadta és április 1-jén életbe léptette a Nemzeti 

Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvényt, amellyel megalkotta a nemzeti és 

egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli 

terjesztésének támogatása érdekében létrehozott elkülönített állami pénzalapot. A 

jubileumi év alkalmából az alábbi programokat, eseményeket szerveztük. 

 

Az NKA jubileumi kötete 

 

A kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap című kiadvány 

 

A könyv az elmúlt 20 évet húsz beszélgetésben, a beszélgetésekhez kapcsolódó 

illusztrációkkal – fotókkal, infógrafikákkal, diagramokkal, kronológiával – eleveníti fel. A 

jubileumi kötetben interjút készítettünk az Alap jelenlegi és volt elnökeivel, az 

Igazgatóság vezetőivel, valamint az NKA életében meghatározó szerepet betöltő 

személyekkel. A kötet előszavát Áder János köztársasági elnök úr jegyzi. 
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A kötet interjúalanyai: 

 

 Az NKA elnökei időrendi sorrendben: 

1. Fekete György 

2. Török András 

3. Jankovics Marcell 

4. Harsányi László 

5. L. Simon László 

6. Balog Zoltán 

 

 Az NKA Igazgatósága vezetői: 

7. Perlik Pál, az NKA Igazgatósága korábbi igazgatója 

8. Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatósága jelenlegi főigazgatója 

 

 Az NKA szakmai kollégiumainak tisztségviselői: 

9. Balogh Balázs (közművelődési szakterület) 

10. E. Csorba Csilla (közgyűjteményi, irodalmi szakterület) 

11. Füzi László (irodalmi szakterület) 

12. Pottyondy Péter (építőművészeti és örökségvédelmi szakterület) 

13. Ramháb Mária (könyvtári szakterület) 

14. Rényi Krisztina (képzőművészeti szakterület) 

15. Szakály Sándor (szépirodalmi és ismeretterjesztési szakterület) 

16. Szalay Zoltán (fotóművészeti szakterület) 

17. Szomjas György (filmes kollégium) 

18. Takács Katalin (előadó-művészeti szakterület) 

19. Thimár Attila (könyvkiadási szakterület) 

20. Zimányi Zsófia (fesztivál és turizmus szakterület) 

 

Az NKA elmúlt 20 évének adatait, illetve képes krónikáját az interjúk közé elhelyezett 

anyagokban mutatjuk be. A kötet végén külön fejezetben, névsorban soroljuk fel 

mindazokat, akik az elmúlt 20 évben bármilyen tisztséget betöltöttek az NKA-ban. A 

kötet A5-ös méretben, 193 oldal terjedelemben, 3000 példányban jelent meg. 

 

Az elkészült könyvet eljuttattuk valamennyi országgyűlési képviselőnek, a nagyobb 

városi és egyetemi könyvtáraknak, jelentősebb civil és társadalmi szervezetek 

képviselőinek, a média képviselőinek, valamint az NKA 20 eseményein résztvevők a 

különböző helyszíneken kapták meg. 

 

 

Országos tájékoztató előadás-sorozat 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot 

indítottunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartottunk tájékoztató előadásokat, 

amelyek pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen 

beszámoltunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 

jogszabályváltozásokról, tájékoztatattuk vendégeinket a regisztrációs eljárás, illetve az 

online pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdésekre a helyszínen 

válaszoltunk, vagy az esetleges problémákra megoldást kerestünk. Az országos előadás-

sorozat tizenharmadik állomásához készült teljes sajtóanyag a Mellékletek című 

fejezetben található. 

 

Az előadás-sorozat állomásai: 

 

Június 

 XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó (Pécs), 2013. június 6-15. 

 VIII. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál (Szolnok), 2013. június 18-22. 

 Hegyalja Fesztivál (Tokaj), 2013. június 25-30. 
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Július 

 Volt Fesztivál (Sopron), 2013. július 3-6. 

 9. Shakespeare Fesztivál (Gyula), 2013. július 4-15. 

 16. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusnádfürdő, Románia), 2013. 

július 23-28. 

 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 26. – augusztus 4. 

 

Augusztus 

 Kaposfest (Kaposvár), 2013. augusztus 13-19. 

 Tranzit Fesztivál (Kőszeg), 2013. augusztus 21-25. 

 

Szeptember 

 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1. 

 Vidéki Színházak Fesztiválja (Budapest), 2013. szeptember 7-14. 

 I. Csongrád Megyei Civil Nyári Egyetem (Szeged), 2013. szeptember 13. 

 

November 

 AGORA Filmszínház (Szombathely), 2013. november 14. 

 

 

Ünnepi gálaest 

 

 

Az Alap 20 éves fennállását 2013. október 17-én, a Művészetek Palotája Bartók Béla 

Hangversenytermében jubileumi gálaesttel ünnepeltük, amelyre meghívást kaptak az 

Alap működésében kiemelkedő szerepet betöltő tisztségviselők, valamint a nemzetközi 

konferencia résztvevői. 

 

A jubileumi gálaest meghívója: 

 

Az estet megnyitja: 

 

Balog Zoltán 

emberi erőforrások minisztere, 

a Nemzeti Kulturális Alap elnöke 

 

Köszöntőt mond: 

 

L. Simon László 

az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, 

a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke 

 

Műsor 

 

Igor Stravinsky: A menyegző 

Bozsik Yvette Társulat 

Szólisták: 

Váradi Marianna – szoprán 

Bakos Kornélia – alt 

Kálmán László – tenor 

Anatolij Fokanov – basszus 

Közreműködik: 

Bizják Dóra – zongora 
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Zentai Károly – zongora 

Talamba Ütőegyüttes 

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 

(karigazgató: Szabó Soma) 

Budapesti Akadémiai Kórustársaság 

(karigazgató: Tőri Csaba) 

Vezényel: Hollerung Gábor 

 

Galántai Viktor – Orsi Mária: Ne kérdezd ki voltam 

Dékány Endre átirata 

Tóth Auguszta – ének 

Közreműködik: 

Budafoki Dohnányi Zenekar 

Vezényel: Hollerung Gábor 

 

Camille Saint-Saëns: III. (c-moll, „Orgona”) szimfónia, op. 78 – IV. tétel 

Szamosi Szabolcs – orgona 

Közreműködik: 

Budafoki Dohnányi Zenekar 

Vezényel: Hollerung Gábor 

 

Bartók Béla: Román népi táncok 

Szólisták: 

Ágoston Béla – furulya 

Berán Gábor – hegedű 

Kusz Viktória – brácsa 

Lombos Pál – nagybőgő 

Közreműködik: 

Budafoki Dohnányi Zenekar 

Vezényel: Hollerung Gábor 

 

„Fölszállott a páva…” 

Tanac Táncegyüttes 

Patonai Bátor – tekerőlant 

Tintér Gabriella – ének 

Dóra Áron – furulya 

Berecz István – tánc 

Jászság Népi Együttes 

Közreműködik: Vizin zenekar, Szalonna és bandája 

 

Műsorvezető: Morvai Noémi 

 

Rendező: Diószegi László 

 

 

Nemzetközi konferencia a Parlament Felsőházi Termében 

 

 

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szerveztünk Budapesten, a Magyar 

Parlament Felsőházi termében. A konferenciára az európai unió tagállamaiban és más 

országokban működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívtuk 

meg.  

 

A konferencia célja volt, hogy a meghívott intézmények kölcsönösen jobban megismerjék 

egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. Az előadások időtartama 20–30 

perc volt, a konferencia nyelve az angol és a magyar, szinkrontolmácsolással. 
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A konferencia programja 

 

10.00 – 10.15 

Köszöntőt mond: 

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere,  

a Nemzeti Kulturális Alap elnöke 

 

A konferenciát megnyitja: 

L. Simon László az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, 

a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke,  

a konferencia levezető elnöke 

 

10.15 – 10.45 L. Simon László 

alelnök, Nemzeti Kulturális Alap (Magyarország) 

A Nemzeti Kulturális Alap szerepe a magyar kultúrafinanszírozásban: húsz év 

tapasztalatai 

 

10.45 – 11.15 Hatos Pál 

főigazgató, Balassi Intézet (Magyarország) 

Mit ér a kulturális diplomácia, ha magyar? 

 

11.15 – 11.45 Kávészünet 

 

11.45 – 12.15 Richard Russell  

igazgató, Angol Művészeti Tanács (Nagy-Britannia) 

Művészet és kultúra mindenkinek 

 

12.15 – 12.45 Eivind Falk 

igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Központja (Norvégia) 

Kulturális tevékenységeink finanszírozása 

 

12.45 – 13.15 Olavi Laido 

elnök, Észtország Kulturális Alapítványa (Észtország) 

Észtország kulturális tőkéje 

 

13.15 – 14.30 Ebéd 

 

14.30 – 15.00 Gerhard Kowař 

igazgató, KulturKontakt (Ausztria) 

Ez nem a pénzről szól, hanem a változásról! 

 

15.00 – 15.30 Julia Georgieva 

főtanácsadó, Nemzeti Kultúra Alap (Bulgária) 

Kultúrafinanszírozás Bulgáriában, a bolgár Kultúra Alap szerepe 

 

15.30 – 16.00 Dea Vidovic 

igazgató, Új Kultúra Alapítvány (Horvátország) 

A művészetek és a kultúra finanszírozásának logikája Horvátországban 

 

16.00 – 16.30 Narcis Afrasinei 

főigazgató, Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (Románia) 

A román Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága bemutatása 

 

16.30 – 17.00 Zárszó 
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A 2013. évi bizottsági munka menete 

 

A Bizottság a 2013. év során nyolc rendes ülést, és három rendkívüli ülést tartott. A 

Testület az ülések mindegyikén határozatképes volt. Az ülések napirendjei az alábbiak 

szerint alakultak: 

 

 

1. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXI. ülése - 2013. január 24. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. A 2013. évi kollégiumi keretek meghatározása 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A 2012. évi pályázati maradványpénzek felhasználására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: L. Simon László 

3. A 2012. évi december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt szabad 

maradvány felhasználására vonatkozó javaslat 

Tájékoztató napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

2. Tájékoztató a 2012. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

3. Tájékoztató a II. Márai-program alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

2. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXII. ülése - 2013. február 21. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A 2013. évi NKA alelnöki keret meghatározása 

Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 

3. Döntés a kollégiumok egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékéről 

Előterjesztő: L. Simon László 

4. Döntés a Márai-programmal kapcsolatosan 

Előterjesztő: L. Simon László 

5. A 2013. évi pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból 

keletkezett pénzek központosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 

Tájékoztató napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

2. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

 

3. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXIII. ülése - 2013. március 28. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az NKA szakmai kollégiumainak 2012. évi beszámolói 

Előterjesztő: L. Simon László 
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2. A 60/2012. (XII.20.) számú bizottsági határozatban jóváhagyott 2013. évi 

címzett- és céltámogatások módosítási javaslata 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: L. Simon László 

2. Tájékoztató a 2012. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

 

4. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXIV. ülése - 2013. május 9. 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az NKA szakmai kollégiumainak 2012. évi beszámolói 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2012. évi beszámoló 

Előterjesztő: L. Simon László 

3. Az NKA Igazgatóságának 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 

4. Előzetes kötelezettségvállalás lehetősége az NKA 2014-2016. évi bevétele terhére 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pont: 

1. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

2. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

 

5. ülés – rendkívüli ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXV. rendkívüli ülése - 2013. május 30. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot 

érintő intézkedések 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználására 

vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: L. Simon László 

Egyebek 

 

 

 

6. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXVI. ülése - 2013. június 20. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az NKA és az NKA Igazgatósága 2014. évi bevételi előirányzata 

Előterjesztő: Krucsainé Herter Anikó 

2. Javaslat kollégiumi keretátcsoportosításra a Magyar Emigrációs és Diaszpóra 

Központ és Múzeum programjainak támogatása érdekében 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pont: 

1. Tájékoztató a 2013. év II. félévi pályázati naptárról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 
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2. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

3. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

7. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXVII. ülése - 2013. szeptember 12. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme– 

ormánsági fakazettás templomok felújításának támogatása 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A Könyvkiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: L. Simon László 

3. A Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme – Szépművészeti 

Múzeum által visszafizetett támogatási összeg kollégiumi keretbe való 

átcsoportosítása 

Előterjesztő: L. Simon László 

4. A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma olvasás-népszerűsítési 

programjára kapott 2013. évi címzett meghívásos keret átcsoportosítása 

Előterjesztő: L. Simon László 

5. A Vizuális Művészetek Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: L. Simon László 

6. Javaslat a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

tagsági létszámának emelésére 

Előterjesztő: L. Simon László 

7. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. évben adományozott kulturális 

ágazat díjai fedezetének átcsoportosítása 

Előterjesztő: L. Simon László 

8. Az NKA 2014-2016. évben felhasználható pályázati kereteinek módosítása a 2014. 

évre tervezett játékadó bevétel csökkenése miatt 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok 

1. Tájékoztató a 2013. év II. félévi pályázati naptárról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

2. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

3. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

1. Rendkívüli napirendi pont: A kötelezettségvállalással nem terhelt szabad 

maradvány felhasználására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: L. Simon László 

 

8. ülés – rendkívüli ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXVIII. rendkívüli ülése - 2013. október 1. 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Javaslat a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

megszüntetésére 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak átszervezése 

Előterjesztő: L. Simon László 

3. Javaslat a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma tagsági létszámának 

emelésére 

Előterjesztő: L. Simon László 

Egyebek 
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9. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXIX. ülése - 2013. november 15. 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az NKA 2014. évi címzett támogatásainak meghatározása 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A 40/2013. (IX.12.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: L. Simon László 

3. A 42/2011. (IX.01.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: L. Simon László 

4. A Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme 

Előterjesztő: L. Simon László 

5. A Kultúra Vására program címzett meghívásos keret átcsoportosítása 

Előterjesztő: L. Simon László 

6. Az NKA kollégiumi felügyeleti rendszerének felülvizsgálata 

Előterjesztő: L. Simon László 

7. A 2014. évi pályázati naptár jóváhagyása 

Előterjesztő: L. Simon László 

8. Rendkívüli napirendi pont: A 43/2013. (IX.12.) sz. határozattal jóváhagyott 

keretemelés forrásának változtatása 

Előterjesztő: L. Simon László 

9. Rendkívüli napirendi pont: Keret átcsoportosítás 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a 2013. évi tisztújítási eljárásról 

Tájékoztatót tartja: L. Simon László 

2. Tájékoztató az NKA 2014. évi ellenőrzési tervének összeállításáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

3. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

4. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

 

 

10. ülés – rendkívüli ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXX. rendkívüli ülése - 2013. november 25. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. Az Előadó-művészet Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelme, valamint egyedi  

keretének megemelése 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. Rendkívüli napirendi pont: Keret átcsoportosítás, egyedi keret meghatározása 

Előterjesztő: L. Simon László 

Egyebek 

 

 

11. ülés 

Az NKA Bizottságának CLXXXI. ülése - 2013. december 12. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok: 

1. A 2014. évi költségvetés tervezetében meghatározott 2014. évi NKA-t megillető 

ötös lottó szerencsejáték játékadó bevételének figyelembe vételével kialakított 

2014. évi keretekre vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi munkaterve 

Előterjesztő: L. Simon László 
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3. Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának szempontrendszere 

Előterjesztő: L. Simon László 

Tájékoztató napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az NKA 2014. évi ellenőrzési tervének összeállításáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

2. Tájékoztató az elektronikus pályáztatási rendszer működéséről 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

3. Tájékoztató a 2013. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Krucsainé Herter Anikó 

Egyebek 

1. Rendkívüli napirendi pont: A Folyóirat-kiadás Kollégiuma keret-átcsoportosítási 

kérelme, valamint egyedi keretének megemelése 

Előterjesztő: L. Simon László 

2. Rendkívüli napirendi pont: Az NKA tv. 7/C. § (2) bekezdése alapján a működési 

célú pályázatok támogatási keretének átcsoportosítására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: L. Simon László 

 

 

A 2013. évi bizottsági üléseken született határozatok jegyzéke 

 

 

A Bizottság a 2013. év során nyolc rendes ülést, és három rendkívüli ülést tartott. 

Írásbeli szavazás útján történő döntésre a 2013. évben egy alkalommal volt szükség. A 

bizottsági üléseken született határozatok jegyzéke az alábbi: 

 

1/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi kereteinek 

meghatározását a mellékelt táblázat szerint, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter 

úrnak továbbítja.  

1/2013. (I.24.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

Pályáztatásra fordítható keret 9 093 000,0 

Működési célú pályázatok 909 300,0 

Miniszteri keret 2 273 250,0 

Kollégiumok között felosztható keret 5 910 450,0 
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ezer Ft

600 000 29 380 0 600 000 1 000 601 000

1 000

Cirkuszművészeti programok megvalósítása 20 000

450 000 0 450 000 30 000 480 000

30 000

Sanghaji Hudecz-házhoz kapcsolódó 

programok megvalósítása 50 000

750 000 406 426 300 000 450 000 450 000

800 000 7 000 784 000 40 000 824 000

-16 000

40 000

Márai-program folytatása 200 000

Szakkönyvek támogatása 100 000

600 000 32 228 616 000 63 500 415 000 1 094 500

16 000

3 500

50 000

65 000

200 000

100 000

Iparművészeti Múzeum

Szépművészeti Múzeum

Petőfi Irodalmi Múzeum

Budapesti Történeti Múzeum

Magyar Nemzeti Múzeum

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 

és Levéltár

20 000

40 000

400 000 16 000 400 000 400 000
Kistelepülések közösségi tereinek kulturális 

programjaira 50 000

700 000 200 000 700 000 24 500 724 500

24 500

200 000 25 200 50 000 250 000 108 450 358 450

13 000

95 450

Weöres Sándor Emlékév megvalósítása 50 000

400 000 6 318 250 000 650 000 128 000 778 000

28 000

100 000

4 900 000 722 552 300 000 300 000 4 900 000 470 000 395 450 415 000 5 710 450

0 200 000 200 000

4 900 000 595 450 415 000 5 910 450

2 273 250 145 900 145 900 145 900 2 273 250 2 273 250

100 000 100 000 100 000

45 900 45 900 45 900

Összesen:

Önkormányzatok szoborállítási programjának folytatása

Publishing Hungary programra átengedett keret -Könyvkiadás 

Kollégiumához

Kulturális Fesztiválok Kollégiumának átengedett keret

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Egyedi támogatások összesen

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Mindösszesen:

Miniszteri keret

adatok eFt-ban

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

A Felemelő század program sorozatot folytató vándorkiállítás 

megszervezése és lebonyolítása

Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása

Magyar Nemzeti Múzeum új álladó kiállításának létrehozása 2013-

2014.

Folyóiratok könyvtárakba juttatása

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Művészeti díjakhoz hozzájárulás

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Magyar-Olasz Kulturális Évad lebonyolítása

Periodikák fedezetének átcsoportosítása

Periodikák fedezetének átcsoportosítása

Ithaka-program folytatása

A Nemzeti Kulturális Alap miniszteri és kollégiumi kereteinek meghatározása

Eredeti keret 

javaslat 

2013. évi 

keret terhére 

vállalt 

kötelezettség 

2012.évi 

keretté 

minősítése

2013. évi 

keretnél a 

zárolás 

feloldás 

figyelembe 

vétele

Zárolás 

feloldás 

miatt 

felszabaduló 

keret 

felhasználási 

javaslat

Klasszikus magyar irodalmi művek újrakiadására

Előadó-művészet Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Korrekció után 

javasolt 

eredeti keret

Javasolt 

keretből 

céltámogatás

Bizottsági határozat 

szerinti

Jóváhagyott 

keretKollégium megnevezése/cél-címzett támogatások 
címzett

címzett 

meghívásos

ezer Ft keret ezer Ft

 
 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2013. 

évi kereteinek meghatározását a mellékelt táblázat szerint. 

 

2/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem 

terhelt keretmaradványok meghatározását a mellékelt táblázat szerint, és határozatát 

jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

2/2013. (I.24.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés 
Szabad keret 

12.31-én 

2013.01.01. 

nyitó keret 

Előadó-művészet Kollégiuma 30 30 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 84 653 84 653 

Könyvkiadás Kollégiuma 1 344 1 344 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 3 3 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégium 304 398 304 398 

Összesen: 390 428 390 428 
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Vizuális Művészetek Kollégiuma 
- 1 000 - 1 000 

 

Miniszteri keret 133 133 

 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a 2012. december 31-én 

kötelezettségvállalással nem terhelt keretmaradványok meghatározását a mellékelt 

táblázat szerint. 

 

3/2013. (I.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2012. évi december 31-én kötelezettségvállalással 

nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat 

szerint, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.  

 

3/2013. (I.24.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Kollégium megnevezése / 

Miniszteri keret 

Program megnevezése Címzett 

keret 

Előadó-művészet Kollégiuma A Csárdáskirálynő című produkció 

bemutatására kárpátaljai és nyugat-

ukrajnai helyszíneken 

14 000 

Közgyűjtemények Kollégiuma Folyóiratok könyvtárakba juttatására 40 000 

Közművelődés és Népművészet 

Kollégiuma 

Kistelepülések közösségi tereinek 

kulturális programjaira 
18 000 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma A Hay Fesztivál 2013. évi 

megvalósítására 
15 000 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma 

Szent István Emlékév megvalósítására 
15 000 

Összesen: 102 000 

   

Miniszteri keret 34 000 

   

Mindösszesen: 136 000 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. január 31-én jóváhagyta a 2012. évi december 31-én 

kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó 

javaslatot a mellékelt táblázat szerint. 

 

4/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2012. évi 

beszámolóját. 

 

5/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a 2013. évi „alelnöki keret”-et a 2012. 

évivel azonos összegben, azaz 12.000 ezer Ft-ban javasolja jóváhagyni, és döntés 

céljából Miniszter úrnak továbbítja.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. március 13-án jóváhagyta a 2013. évi NKA „alelnöki 

keret” 12.000 ezer Ft-ban történő meghatározását. 

 

6/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére a 

szakmai kollégiumok a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá 

a meghívásos és egyedi pályázatokra a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   28 / 267 

 
   

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 az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a 

Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából 

Miniszter úrnak továbbítja. Miniszter úr jóváhagyása esetén a határozat visszavonásig 

érvényes. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. március 13-án jóváhagyta a kollégiumok egyedi és 

meghívásos kereteinek meghatározását a fentiek szerint.  

 

7/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság 2013. január 24-i ülésén úgy döntött, hogy írásbeli indoklást kér azon 

kiadóktól, amelyek a II. Márai-program keretében nem szállították be a szükséges 

könyvmennyiséget a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kijelölt raktárhelyiségébe, ezáltal nem 

teljesítették vállalásaikat. Részletes vitát követően a kiadók által küldött írásbeli 

indoklások alapján a Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, 

hogy az alábbi kiadókat kizárja a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma hazai 

és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett könyvek eljuttatására hazai és a 

határon túli könyvtárakon keresztül kiírt következő pályázati felhívásából: 

Gondolat Kiadói Kör Kiadó és Szolgáltató Kft., Koinonia Kiadó Kft., L'Harmattan 

Könyvkiadó és Terjesztő Kft., Maecenas Könyvkiadó Kft., M-Érték Kiadó, Móricz 

Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó, Műszaki Könyvkiadó Kft., Tinta Könyvkiadó Kft., 

Vince Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

Amennyiben a fentebb említett kiadók mégis pályázatot nyújtanának be a Kollégium 

mérlegelés nélkül érvényteleníti pályázatukat. A Bizottság jelen döntését az eddig 

sikeresen futó Márai-program érdekében és védelmében hozta meg. 

 

8/2013. (II.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság úgy határozott, hogy a 2013. évi pályázati támogatási visszafizetések, 

lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Igazgatóság központosítottan 

kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot 

és az Alap elnöke vagy alelnöke készítsen a 2013. szeptemberi bizottsági ülésre egy 

előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A 

határozat visszavonásig érvényes. 

 

9/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a szakmai kollégiumok 2012. évi 

beszámolóját nem fogadja el és pontosítás, illetve kiegészítés céljából visszaadja a 

kollégiumoknak. A javított szakmai beszámolókat a Bizottság következő ülésén 

újratárgyalja. 

 

10/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 60/2012. (XII.20.) számú bizottsági 

határozatban jóváhagyott 2013. évi címzett- és céltámogatások módosítását az alábbiak 

szerint elfogadja, és határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

A Könyvkiadás Kollégiumánál a klasszikus magyar irodalmi művek újrakiadására 

jóváhagyott 40 millió Ft-os címzett keret csökkentése 15 millió Ft-tal és címzett 

meghívásos keretbe történő átcsoportosítása. 

A Magyar–Olasz Kulturális Évad lebonyolítására jóváhagyott 100 millió Ft-os címzett 

meghívásos keret emelése 15 millió Ft-tal a Vizuális Művészetek Kollégiuma keretében. 
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10/2013. (III.28.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

 

Megnevezés 

2013. év 

címzett 
címzett 

meghívásos 
összesen 

Könyvkiadás Kollégiuma - 40 000 + 25 000 - 15 000  

Vizuális Művészetek Kollégiuma  + 15 000 + 15 000 

Összesen: - 40 000 + 40 000 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. április 10-én jóváhagyta a 60/2012. (XII.20.) számú 

bizottsági határozatban elfogadott 2013. évi címzett- és céltámogatások módosítását a 

fentiek szerint.  

 

11/2013. (III.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a II. Márai-programban rendelkezésre álló 

maradványkeretet az Igazgatósága ne központosítottan kezelje, hanem csoportosítsa át 

a III. Márai-program költségvetési keretébe a Könyvkiadás Kollégiumához. 

 

12/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az Előadó-művészet Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

13/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 

2012. évi szakmai beszámolóját. 

 

14/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

15/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

16/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

17/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2012. évi 

szakmai beszámolóját. 

 

18/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

19/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2012. 

évi szakmai beszámolóját. 

 

20/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2012. évi szakmai 

beszámolóját. 

 

21/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
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A Bizottság egyhangúan elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma 2012. évi szakmai beszámolóját. 

 

22/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 

2012. évi beszámolót. 

 

23/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az NKA Igazgatóságának 2012. évi beszámolóját. 

 

24/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2013. évi felhívás megjelentetéssel és döntéssel a 

következő évekre vállalható kötelezettségvállalás összegének, kollégiumok közötti 

felosztását a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából 

Miniszter úrnak továbbítja. 

24/2013. (V.09.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés Miniszteri keret 

Kollégiumi 

keret összesen 

2014. évre vállalható 550 000 1 650 000 2 200 000 

2015. évre vállalható 550 000 1 650 000 2 200 000 

2016. évre vállalható 275 000 825 000 1 100 000 

három évre vállalható összesen     5 500 000 

 

Megnevezés 2014 2015 2016 

Miniszteri keret terhére vállalt 

kötelezettség  604 000 0 0 

 

Kollégiumi keretek 2014 2015 2016 

Vállalható keret 1 650 000 1 650 000 825 000 

 miniszteri keretbe 

átcsoportosítás -      54 000      

miniszteri keretből szerződéssel 

átadott +   500 000     

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 
- 433 000 

- 457 600 0 

 

Kollégiumi keretek 2014 2015 2016 

Közgyűjtemények Kollégiuma 

erdélyi vonatkozású levéltári 

anyagok fondjegyzéke  5 000 5 000 0 

Könyvkiadás Kollégiuma 
- 100 000 

0 0 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
- 400 000 

0 0 

Kötelezettség összesen: 438 000 462 600 0 

Szabad keret 1 158 000 1 187 400 825 000 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma  317 000 292 400 475 000 

Előadó-művészet Kollégiuma  137 000 0 0  

Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 288 000 0 0 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

a hároméves meghívásos 350 000 350 000 350 000  
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pályázat  

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma 66 000 0  

Összesen: 1 158 000 642 400 825 000 

Tartalék a többi kollégium 

számára: 0 545 000 0 

Mindösszesen: 1 650 000 1 650 000 825 000 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. május 27-én jóváhagyta a 2013. évi felhívás 

megjelentetéssel és döntéssel a következő évekre vállalható kötelezettségvállalás 

összegének, kollégiumok közötti felosztását a mellékelt táblázat szerint. 

 

25/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a 3505/02435 számú pályázat támogatási 

összegének visszafizetéséből származó 1.939.108 Ft összeget az NKA Igazgatósága ne 

központosítottan kezelje, hanem csoportosítsa át a Közgyűjtemények Kollégiuma egyedi 

keretébe. 

 

26/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma 

méltányolható indokaira való tekintettel a Kollégium meghívásos keretét 13%-ra 

megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen 

határozat módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó részeit. A 

határozat a 2013. évben érvényes. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. május 31-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma 

meghívásos keretének 13%-ra történő megemelését. 

 

27/2013. (V.09.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a kollégiumok saját hatáskörükben eljárva, 

éves keretük terhére olyan szakmai kiadványok megjelentetését is támogathatják, amely 

kiadványok valamely szakmai program (kiállítások, konferenciák, előadások, 

szimpóziumok stb.) kísérőkiadványai, illetve amelyek kereskedelmi forgalomba nem 

kerülnek. 

 

28/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat alapján a 

Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések végrehajtását a mellékelt táblázat szerint. 

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

28/2013. (V.30.) számú határozat melléklete 

 

Az 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat 2. és 6. pontja alapján a Nemzeti Kulturális 

Alap 2013. évi egyenlegének javításának érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását 

fogadta el a Bizottság: 

 

 az NKA tv. 7/C §. (2) bekezdése szerinti az ágazati 

minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó 

állami fenntartású intézmények működési támogatási 

keretéből 879 300,0 eFt 

 a 8/2013. (II.21.) számú bizottsági határozat alapján 

központosított keretbe befolyt bevételből 26 600,0 eFt 

 a fennmaradó részből: 144 100,0 eFt 

 a miniszteri keretből, az NKA törvényében 

rögzített arány szerint   36 025,0 eFt 

 a kollégiumok keretéből 108 075,0 eFt 
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 mindösszesen: 1 050 000,0 eFt 

zárolás végrehajtását. 

 A kollégiumi keretek zárolási javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza. A zárolás nem 

érinti a címzett és célkeretek összegét, valamint az ideiglenes kollégiumok keretét. 

 

adatok eFt-ban, egy tizedessel 

 

Kollégiumok 
2013.05.13. 

szabad 
keret 

2013.05.13. 
zárolási 
javaslat 

2013.05.13-
ai zárolás 

utáni szabad 
keret 

Cél 
támogatások 

szabad 
kerete 

Címzett 
támogatások 

szabad 
kerete 

1. 2. 3. 4=2-3 4- oszlopból 

Előadó-művészet 
207 925,0 13 185,1 194 739,9 

  

Építőművészet és 
Örökségvédelem 112 800,0 9 942,9 102 857,1 

 
50,0 

 

Folyóirat-kiadás 19 178,0 10 051,0 9 127,0   

Könyvkiadás 307 259,0 17 292,0 289 967,0 65,0  

Közgyűjtemények  545 218,0 13 509,4 531 708,6  220,0 

Közművelődés és 

Népművészet 324 379,0 8 862,1 315 516,9 

 

68,0 

 

Kulturális 
Fesztiválok 41,0 15 346,7 -15 305,7 

  

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés 195 043,0 5 511,8 189 531,2 

  

Vizuális 
Művészetek 289 463,0 14 374,0 275 089,0 

  

Összesen: 2 001 306,0 108 075,0  1 893 231,0   

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 4-én jóváhagyta az 1259/2013. (V.13.) Kormány 

határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések végrehajtását a 

mellékelt táblázat szerint. 

 

29/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad 

maradvány felhasználását, a keretek emelését a mellékelt táblázat szerint. A Bizottság 

határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

29/2013. (V.30.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Kollégium 

megnevezése 

Program 

megnevezése 

Nyílt 
Címzett/ 

nyílt 

Címzett/ 

meghívásos 

keret 

Építőművészet és 

Örökségvédelem 

Kollégiuma 

Ormánsági fakazettás 

templomok felújítása 
 300 000  

Református 

templomok 

orgonáinak felújítása 

  80 000 

Kastély felújítási 

mintaprogram –

Szigliget 

  300 000 

Közgyűjtemények 

Kollégiuma 

Ithaka-program 

folytatása 
 30 000  

Magyar Nemzeti 

Kultúrkincs 

digitalizálása 

  100 000 
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Báthory Júlia 

Üveggyűjtemény 

megvásárlása  

  30 000 

Múzeumok, várak, 

kastélyok program 

elindítása 

  130 000 

Közművelődés és 

Népművészet 

Kollégiuma 

Népművészeti, 

közgyűjteményi 

programokra - 

kiegészítő forrás 

50 000   

Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 

Kultúra vására 

programra 
  150 000 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés 

Kollégiuma 

Olvasás-

népszerűsítési 

programra 

  120 000 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 

Köztéri szoborállítási 

program 3. ütemére 
 200 000  

Összesen: 50 000 530 000 910 000  

     

Miniszteri keret Határon túli 

kulturális programok 

támogatása 

100 000   

     

Pályázatokra mindösszesen: 150 000 530 000 910 000 

     

NKA Igazgatósága 

részére 

Az épület 

állagmegóvása, tető 

felújítása 

80 000 

  

„NKA20” program 

megvalósítása 
50 000 

  

Összesen: 130 000   

    

Mindösszesen: 280 000 530 000 910 000 

     

Végösszesen: 1 720 000 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 6-án jóváhagyta a kötelezettségvállalással nem 

terhelt szabad maradvány felhasználását, a keretek emelését a határozatban 

részletezettek szerint. 

 

30/2013. (V.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel az 1/2013. (I. 24.) számú bizottsági 

határozatban a sanghaji Hudec-házhoz kapcsolódó programok megvalósítására 

jóváhagyott 50 millió forint összegű célkeretet a Kollégium nyílt keretébe csoportosítja 

át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. június 4-én jóváhagyta az Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek 

szerint. 

 

31/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA 2014. évi költségvetési tervében az 

ötös lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 10.000,0 millió Ft-ban, a 

kulturális adó összegét 50,0 millió Ft-ban, valamint az NKA Igazgatósága működési 

támogatását 908,2 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 7,0 millió Ft-ban, és az NKA 
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tranzakciós illetékét 19,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát 

jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. július 12-én jóváhagyta az NKA és az NKA Igazgatósága 

2014. évi bevételi előirányzatát a határozatban részletezettek szerint. 

 

32/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ és 

Múzeum programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években 

mindösszesen 80 000 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosít az alábbiak szerint: 

 2013. évben a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma művészeti díjak 

hozzájárulására biztosított címzett keretéből 40 000 ezer forintot csoportosítson át 

a Közgyűjtemények Kollégiuma Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett 

meghívásos keretébe, 

 a 2014. évi kollégiumi keretek megállapításakor 40 000 ezer forint címzett 

meghívásos keretet biztosítson a Közgyűjtemények Kollégiuma számára az 

Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett keretében. 

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

33/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma méltányolható indokaira való tekintettel az 1/2013. (I.24.) számú bizottsági 

határozatban a Weöres Sándor Emlékév programjainak megvalósítására jóváhagyott 50 

millió forint összegű célkeretből fel nem használt 8.526.350 Ft-ot a Kollégium nyílt 

keretébe csoportosítja át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak 

továbbítja. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. július 12-én jóváhagyta a Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma keretátcsoportosítási kérelmét a határozatban 

részletezettek szerint. 

 

34/2013. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság 8 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 1259/2013. 

(V.13.) Kormány határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alapot érintő intézkedések 

végrehajtását jóváhagyó 28/2013. (V.30.) számú bizottsági határozatra tekintettel, 

elutasítja a Vizuális Művészetek Kollégiuma azon kérését, miszerint a 3906/10695 

azonosítószámú pályázatra megítélt 8.500.000 Ft összeggel emelje meg a Bizottság a 

Kollégium keretét. 

 

35/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma számára engedélyezi 300.000 ezer Ft címzett keret átcsoportosítását a 

Kollégium címzett meghívásos keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából 

Miniszter úrnak továbbítja. 

 

35/2013. (IX.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés 
címzett 

nyílt 

címzett 

meghívásos 
összesen 

Ormánsági fakazettás templomok 

felújítása [29/2013. (V.30.) számú 

bizottsági határozat alapján] 

- 300.000 + 300.000 0 

Összesen - 300.000 + 300.000 0 
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Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta az Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban 

részletezettek szerint. 

 

36/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Könyvkiadás Kollégiuma méltányolható 

indokaira való tekintettel engedélyezi 83.550 ezer Ft céltámogatási keret 

átcsoportosítását a Kollégium nyílt keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából 

Miniszter úrnak továbbítja. 

 

36/2013. (IX.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés céltámogatás nyílt keret összesen 

Felsőoktatási szakkönyvek 

és tudományos könyvek 

kiadásának támogatása 

- 83.550  + 83.550  0 

Összesen - 83.550  + 83.550  0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma 

keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint. 

 

37/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma részére a 

3513/00435 számú pályázatból visszafizetett 27.000.000 Ft összeget a 

zárolt/központosított keretből átcsoportosítja a Kollégium nyílt keretébe.  

 

38/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma olvasás-népszerűsítési program megvalósítására jóváhagyott 120.000 ezer Ft 

címzett meghívásos keretét átcsoportosítja az Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma címzett meghívásos keretébe a zsennyei alkotóház állagmegóvására, 

restaurálására, felújítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak 

továbbítja. 

 

38/2013. (IX.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
2013. évi keret 

címzett meghívásos összesen 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma 
- 120 000 - 120 000  

Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma 
+ 120 000 + 120 000 

Összesen: 0 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 27-én jóváhagyta a Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma címzett meghívásos keretének átcsoportosítása a 

határozatban részletezettek szerint. 

 

39/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiuma részére a 

3906/10799, a 3906/10798, valamint a 3974/00052 számú pályázatokból visszafizetett 

6.300 ezer Ft összeget a zárolt/központosított keretből átcsoportosítja a Kollégium nyílt 

keretébe. 

 

40/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
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A Bizottság javasolja Miniszter úrnak, hogy a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról 

Döntő Ideiglenes Kollégium tagsági létszámát 8 főről 10 főre emelje. A határozat 

elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az Igazgatóságot, hogy az ideiglenes 

kollégium alapító okiratának módosítását előkészítse. Az alapító okirat Miniszter úr általi 

elfogadását követően az Alap alelnöke intézkedik a tisztújítási eljárás előkészítéséről és 

lebonyolításáról.  

 

41/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma művészeti díjak fedezetére jóváhagyott címzett keretét 55.040 ezer Ft-tal 

csökkenti, és ezzel egyidejűleg a miniszteri keretbe 24.250 ezer Ft-ot, illetve a központi 

tartalék keretbe 30.790 ezer Ft-ot csoportosít át. A Bizottság határozatát jóváhagyás 

céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

41/2013. (IX.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 

2013. évi keret 

címzett 

EMMI 

kulturális 

ágazat 

díjainak 

fedezete 

 

központi 

keret 

 

összesen 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma 
-55 040  

 
-55 040 

Miniszteri keret  + 24 250  +24 250 

Tartalék keret   +30 790 +30 790 

Összesen: 55 040 + 24 250 +30 790 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 24-én jóváhagyta az emberi erőforrások 

minisztere által 2013. évben adományozott kulturális ágazat díjai fedezetének 

átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint. 

 

42/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A 2014. évre tervezett játékadó bevétel csökkenése miatt a Bizottság egyhangúan 

jóváhagyta az NKA 2014-2016. évben felhasználható pályázati kereteinek módosítását a 

mellékelt táblázatok szerint. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak 

továbbítja.  

42/2013. (IX.12.) számú határozat mellékletei 
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1. számú melléklet a 42/2013. (IX.12.) számú határozathoz

Vállalható Felhasznált* Visszavonható Vállalható Felhasznált* Visszavonható Vállalható Felhasznált* Visszavonható

Tv. alapján kiosztható keret 11 000 000 

játékadó alapján
2 200 000 2 200 000 1 100 000

Miniszteri keret 550 000 550 000 275 000

kollégiumoknak átadva 2012. jan. 12-i döntés 

alapján -500 000 0 0

kollégiumi keretekből átcsop. 54 000 0 0

Miniszteri keret 2013. május 13-án 104 000 109 000 -5 000 550 000 100 000 450 000 275 000 100 000 175 000

Kollégiumi keret 1 650 000 1 650 000 825 000

kollégiumoknak átadott miniszteri keret 

2012.jan.12-i döntés alapján 500 000 0 0
kollégiumi keretekből visszacsop miniszteri 

keretbe. -54 000 0 0

Összes kollégiumi keret 2013.május 13-án 2 096 000 1 477 200 618 800 1 650 000 1 072 000 578 000 825 000 317 000 508 000

ebből:

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 750 000 750 000 0 750 000 750 000 0 475 000 0 475 000

Közgyűjtemények Kollégiuma 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Könyvkiadás Kollégiuma 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 750 000 317 000 433 000 350 000 317 000 33 000 350 000 317 000 33 000

Előadó-művészet Kollégiuma 137 000 0 137 000 0 0 0 0 0 0

Építóművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 288 000 288 000 0 0 0 0 0 0 0

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 66 000 17 200 48 800 0 0 0 0 0 0

Fel nem osztott keret 0 0 0 545 000 0 545 000 0 0 0

2 096 000 1 477 200 618 800 1 650 000 1 072 000 578 000 825 000 317 000 508 000

*A "Felhasznált" oszlop tartalmazza a döntéseket és a felhívások / elkülönítések  tervezett keretét

A "Visszavonható" oszlop tartalmazza a 2013. szeptember 12-én le nem kötött keretet

adatok ezer Ft-ban

2014 2015 2016
Megnevezés

 
2. számú melléklet a 42/2013. (IX.12.) számú határozathoz

Szabad keret 

2013. 

szept.12-én

Elvont/meg

határozott  

feladatra 

átadott

Módosított 

szabadon 

felhasználható 

keret

Szabad keret 

2013. 

szept.12-én

Elvont/meg

határozott  

feladatra 

átadott

Módosított 

szabadon 

felhasználható 

keret

Szabad keret 

2013. 

szept.12-én

Elvont/meg

határozott  

feladatra 

átadott

Módosított 

szabadon 

felhasználható 

keret

Tv. alapján kiosztható keret 11 000 000 

játékadó alapján
2 200 000 2 200 000 1 100 000

Tv. Alapján kiosztható keret 10 000 000 

játékadó alapján
2 000 000 2 000 000 1 000 000

Csökkentendő keret összesen 200 000 200 000 -200 000
0

100 000

Miniszteri -5 000 5 000 0 -50 000 -25 000

Kollégiumi összesen 205 000 -205 000 0 -150 000 75 000

ebből:

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 0 0 0 0 475 000 -42 000 433 000

Közgyűjtemények Kollégiuma 0 150 000 150 000 0 0 0 0

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 433 000 -246 000 187 000 33 000 -33 000 0 33 000 -33 000 0

Előadó-művészet Kollégiuma 137 000 -80 000 57 000 0 0 0 0

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 48 800 -29 000 19 800 0 0 0 0

Fel nem osztott keret 0 0 545 000 -117 000 428 000 0 0

618 800 -205 000 413 800 578 000 -150 000 428 000 508 000 -75 000 433 000

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2014 2015 2016

 
 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 27-én jóváhagyta az NKA 2014-2016. évben 

felhasználható pályázati kereteinek módosítását a határozatban részletezettek szerint. 

 

43/2013. (IX.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a kötelezettségvállalással nem terhelt 

szabad maradvány felhasználását az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára 

jóváhagyásra: 

 

 A miniszteri keret emelése       125 000 eFt 

 A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes  

Kollégiuma keretemelése       500 000 eFt 

 Összesen:        625 000 eFt 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. szeptember 13-án jóváhagyta a kötelezettségvállalással 

nem terhelt szabad maradvány felhasználására vonatkozó javaslatot a határozatban 

részletezettek szerint. 

 

44/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan javasolja Miniszter úr számára a Szerzői Jogdíjbevételek 

Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium megszüntetését 2013. október 31-i 

hatállyal. A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 
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folyamatban lévő ügyeinek átadás-átvétele lebonyolítását az NKA Igazgatóságára bízza. 

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 2-án jóváhagyta a Szerzői Jogdíjbevételek 

Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 2013. október 31-i hatállyal való 

megszüntetését. 

 

45/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak 

átszervezésére, vagyis a jelenlegi Előadó-művészet Kollégiuma megszüntetésére, 

valamint két új kollégium, a Színház- és Táncművészet Kollégiuma és a Zenei Kollégium 

létrehozására vonatkozó javaslatot. Egyben felhatalmazta az Alap alelnökét, 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. A 

Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 2-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 

kollégiumainak átszervezését, vagyis a jelenlegi Előadó-művészet Kollégiuma 

megszüntetését, valamint két új kollégium, a Színház- és Táncművészet Kollégiuma és a 

Zenei Kollégium létrehozását 2013. november 1-jei hatállyal. 

 

46/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan javasolja Miniszter úrnak, hogy a Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma tagsági létszámát 8 főről 10 főre emelje.  A határozat 

Miniszter úr általi elfogadását követően az Alap alelnöke intézkedik a tisztújítási eljárás 

előkészítéséről és lebonyolításáról.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. október 8-án jóváhagyta a Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma tagsági létszámának emelését. 

 

47/2013. (X.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy az 5/2011. (I.14.) számú bizottsági 

határozatot 2013. október 1-jei határidővel hatályon kívül helyezi. 

 

49/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi címzett támogatásait a 

határozathoz mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság határozatát 

jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 49/2013. (XI.15.) számú határozat 

melléklete 

49/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
2014. évi 

javaslat 

Címzett témák és keretek 

Ybl Bicentenárium 100 000 

Turisztikai Fesztiválok együttműködési megállapodás szerinti fedezete 200 000 

Báthory üveggyűjtemény II. ütem 30 000 

Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ programjaira 40 000 

Ithaka-program folytatása 20 000 

Miniszteri kulturális díjak EMMI-nél hiányzó fedezete 33 000 

Folyóiratok könyvtárakba juttatása 80 000 

Leadott könyvek könyvtárakba juttatása 25 000 
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Közterületi szoborállítási program folytatása 100 000 

Képes-fotógyűjtemény megvásárlása 45 000 

Márai-program folytatása 100 000 

Levéltárak látogatóbarát fejlesztése 100 000 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum állandó kiállítása 30 000 

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. programjaira 20 000 

Múzeumok Majálisa 15 000 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 15 000 

Bábszínházak országos találkozója 20 000 

Pécsi Országos Színháztalálkozó 50 000 

Filharmónia Magyarország országos programsorozat 80 000 

Magyar Nyelv Napja - Anyanyelvápolók Szövetsége 10 000 

Nemzeti Művelődési Intézet - Kapunyitogató program 70 000 

Reformáció 500. évfordulója előkészítésére  100 000 

Balassi Intézet 2014-es programjaira 100 000 

Címzett keretek mindösszesen: 1 383 000 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 

2014. évi címzett támogatásait a határozathoz mellékelt táblázat szerint. 

 

50/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a 40/2013. (IX.12.) számú bizottsági 

határozatot 2013. november 1-jei határidővel hatályon kívül helyezi. 

 

51/2013 (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható 

indokaira való tekintettel 33.532.000 Ft címzett keretet csoportosít át a Kollégium nyílt 

keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

51/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés címzett keret nyílt keret összesen 

Ithaka-program folytatása - 33.532   + 33.532  0 

Összesen - 33.532   + 33.532  0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Közgyűjtemények 

Kollégiuma keret-átcsoportosítási kérelmét a határozatban részletezettek szerint. 

 

52/2013 (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

számára jóváhagyott 150.000 ezer Ft címzett meghívásos keretet átcsoportosítja a 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett meghívásos keretébe a 

Kultúra Vására program megvalósítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából 

Miniszter úrnak továbbítja. 

 

52/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
2013. évi keret 

címzett meghívásos összesen 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma - 150 000 - 150 000  
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Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma 
+ 150 000 + 150 000 

Összesen: 0 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a Kultúra Vására program 

címzett meghívásos keret átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint. 

 

53/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 

2013. november 18-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:  

 

Diószegi László Előadó-művészet Kollégiuma 

 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 

Kalász Márton Könyvkiadás Kollégiuma 

 
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 

Kligl Sándor Vizuális Művészetek Kollégiuma 

Kovács László  Előadó-művészet Kollégiuma 

 Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

 Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 

Kriza Zsigmond Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

 Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 

Meggyesi Tamás  Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 

Ramháb Mária  Könyvkiadás Kollégiuma 

 
Közgyűjtemények Kollégiuma 

Simonffy Márta Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

 Vizuális Művészetek Kollégiuma 

Sunyovszky Szilvia  Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 

Tyekvicska Árpád Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

 Közgyűjtemények Kollégiuma 

 

54/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2014. évi pályázati naptár tervezetét a határozatban 

mellékeltek szerint. 54/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

54/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

2014. I. félév 

Kollégium megnevezése 

Pályázat 

megjelentetésének 
határideje 

Pályázat benyújtási 
határideje 

Könyvkiadás Kollégiuma 2014.01.31. 2014.03.03. 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2014.02.05. 2014.03.10. 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2014.02.11. 2014.03.17. 

Színház- és Táncművészet Kollégiuma  2014.02.13. (terv) 2014.03.19. (terv) 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2014.02.19. 2014.03.24. 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2014.02.26. 2014.04.01. 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2014.03.05. 2014.04.07. 

Zenei Kollégium 2014.03.12. (terv) 2014.04.14. (terv) 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2014.03.18. 2014.04.21. 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

2014.03.24. 2014.04.24. 

2014. II. félév 
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Kollégium megnevezése 

Pályázat 

megjelentetésének 
határideje 

Pályázat benyújtási 
határideje 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2014.08.01. 2014.09.01. 

Színház- és Táncművészet Kollégiuma  2014.08.11. 2014.09.15. 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2014.08.14. 2014.10.09. 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2014.08.19. 2014.09.22. 

Könyvkiadás Kollégiuma 2014.08.22. 2014.09.24. 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2014.08.25. 2014.09.29. 

Zenei Kollégium 2014.09.01. 2014.10.02. 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2014.09.04. 2014.10.06. 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2014.09.12. 2014.10.13. 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

  

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma   

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 
18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a 
pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a 
pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt 
kell megjelentetni. 

 

55/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a 43/2013. (IX.12.) számú határozattal 

jóváhagyott keretemelés forrásának változtatását az alábbiak szerint határozza meg. A 

Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

Kiadások: 

A miniszteri keret emelése         125 000 e Ft 

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes  

Kollégiuma keretemelése:           500 000 e Ft 

       Összesen:      625 000 e Ft 

Bevételek: 

Zárolás feloldás                   600 000 e Ft 

Előző évi maradvány igénybevétel           25 000 e Ft 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a 43/2013. (IX.12.) számú 

határozattal jóváhagyott keretemelés forrásának változtatását a határozatban 

részletezettek szerint. 

 

56/2013. (XI.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma címzett meghívásos 

keretét 26 000 ezer Ft-tal, valamint a Folyóirat-kiadás Kollégiuma egyedi keretét 9 000 

ezer Ft-tal megemeli, ezzel egyidőben csökkenti a Kulturális Turisztikai Fesztiválok 

Ideiglenes Kollégiuma keretét 35 000 ezer Ft-tal. A Bizottság határozatát jóváhagyás 

céljából Miniszter úrnak továbbítja. 

 

56/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés 
Egyedi 

keret 

Címzett 

meghívásos 

keret 

Címzett 

meghívásos 

keret 

Közgyűjtemények Kollégiuma  +26 000  

Folyóirat-kiadás Kollégiuma +9 000   

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma 
  - 35 000 
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Összesen: +9 000 +26 000 - 35 000 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 25-én jóváhagyta a kollégiumok keret-

átcsoportosítására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint. 

 

57/2013. (XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az Előadó-művészet Kollégiuma 

méltányolható indokaira való tekintettel egyetért 9 628,0 ezer Ft meghívásos keret 

átcsoportosításával a Kollégium egyedi keretébe, és ezzel egyidejűleg a Kollégium egyedi 

keretét 11,6 %-ra megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak 

továbbítja. Jelen határozat módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó 

részeit. A határozat a 2013. évben érvényes. 

 

57/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer forintban 

 

Megnevezés Meghívásos keret Egyedi keret Összesen 

Meghívásos keret - 9 628,0   + 9 628,0  0 

Összesen - 9 628,0   + 9 628,0  0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 29-én jóváhagyta az Előadó-művészet 

Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének megemelésére vonatkozó 

javaslatot a határozatban részletezettek szerint. 

 

58/2013. (XI.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma egyedi keretét, a címzett meghívásos keret egyidejű csökkentésével 50 000 

ezer Ft értékben létrehozza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak 

továbbítja. Jelen határozat módosítja a 43/2013. (IX.12.) számú bizottsági határozatot 

50 000 ezer Ft értékben. A határozat a 2013. évben érvényes. 

 

58/2013. (XI.15.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Címzett 

meghívásos keret 
Egyedi keret Összesen 

Egyedi keret -50 000 + 50 000 0 

Összesen -50 000 + 50 000 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 29-én jóváhagyta a Kulturális Turisztikai 

Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének 

meghatározására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint. 

 

59/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2014. évi pályáztatásra fordítható keretjavaslatot 

azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését az Országgyűlés 

nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben felkérte az 

Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési törvényben az ötös 

lottó játékadó mértéke nem változik, a most elfogadott keret-felosztási javaslatot 

terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2014. 

évi kereteinek meghatározására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat szerint a 

mellékelt táblázat szerint. 

 

59/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 
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Az ötös lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-a 10 000 000,0 

NKA Igazgatóságának működési támogatása         908 200,0 

NKA bankköltsége és tranzakciós illetéke 26 000,0 

Kötelező egyenlegképzés összege 2 000 000,0 

Pályáztatásra fordítható keret 7 065 800,0 

Működési célú pályázatok támogatása 706 580,0 

Miniszteri keret 1 766 450,0 

Címzett támogatások (kollégiumok és miniszteri keret) 1 383 000,0 

Kollégiumok nyitó kerete 3 209 770,0 
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ezer Ft ezer Ft

2. 3. 4. 5.

360 000 360 000

633 000 633 000

380 000 100 000 480 000

100 000

375 000 225 000 130 000 730 000

30 000

80 000

20 000

30 000

25 000

100 000

40 000

15 000

15 000

250 000 70 000 320 000

70 000

543 000 543 000

123 770 10 000 133 770

10 000

195 000 90 000 285 000

20 000

20 000

50 000

255 000 100 000 45 000 400 000

45 000

100 000

95 000 80 000 175 000

80 000

3 209 770 425 000 425 000 4 059 770

200 000 200 000 200 000

200 000

3 209 770 625 000 425 000 4 259 770

300 000 300 000

100 000

100 000

100 000

300 000 300 000

3 209 770 625 000 725 000 4 559 770

1 766 450 33 000 1 799 450

33 000

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Kollégiumi keretek összesen:

Turisztikai Fesztiválok együttműködési megállapodás szerinti fedezete

Miniszteri keret

Miniszteri kulturális díjak EMMI-nél hiányzó fedezete

Ybl Bicentenárium

Reformáció 500. évfordulója előkészítésére

Mindösszesen:

Kollégiumi keretek között fel nem osztott címzett támogatás 

összesen:

Zenei Kollégium

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Filharmónia Magyarország országos programsorozata

Kepes-fotógyűjtemény megvásárlása

Összesen:

Közterületi szoborállítási program folytatása

Kollégiumi keretek között fel nem osztott címzett támogatás

Balassi Intézet 2014-es programjaira

címzett 

meghívásos

keret ezer Ft

Magyar Nyelv Napja - Anyanyelvápolók Szövetsége

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Leadott könyvek könyvtárakba juttatása

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Ithaka-program folytatása

A Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi kereteinek meghatározása

Eredeti keret 

javaslat 

adatok eFt-ban

Bizottsági határozat 

szerinti
Javasolt 

keret 

címzettel 

növelt

Márai-program folytatása

1.

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Kollégium megnevezése/címzett támogatások 
címzett

Könyvkiadás Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Bábszínházak Országos Találkozója

Pécsi Országos Színháztalálkozó

Közgyűjtemények Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Nemzeti Művelődési Intézet - Kapunyitogató program

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Programjaira

Folyóiratok könyvtárakba juttatása

Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ programjaira

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

Levéltárak látogatóbarát fejlesztése

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum állandó kiállítása

Múzeumok Majálisa

Báthory-üveggyűjtemény II. ütem
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60/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2014. évi 

munkatervét, és jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. december 19-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 

Bizottsága 2014. évi munkatervét a mellékelt dokumentum szerint. 

 

60/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete 

 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 

2014. évi munkaterve 

 

 

Általános elemek: 

 A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az 

üléseket általában csütörtöki napokon 10.00 órai kezdettel a Nemzeti Kulturális 

Alap Igazgatósága Székházában tartják. 

 A bizottsági tagoknak és az ülésre meghívottaknak a napirendi pontokat is 

tartalmazó meghívót legalább az ülést megelőző 7 nappal előbb el kell juttatni. 

 Az elnök vagy az alelnök kivételes esetekben rendkívüli ülést is összehívhat, mely 

esetben az írásbeli meghívót a rendkívüli ülés indokának és napirendjének 

megjelölésével, továbbá az előkészítő anyagot a tervezett ülést megelőzően – 

lehetőség szerint – 5 nappal előbb postai vagy elektronikus úton kell megkapnia 

az érintetteknek. 

 A Bizottság – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete 

lehetővé teszi – halasztást nem tűrő kérdésben az elnök vagy alelnök 

kezdeményezésére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. 

Amennyiben a kérdésben a Bizottság 1/3-ának véleménye eltér, a Bizottság a 

kérdést a következő ülésén tárgyalni köteles. 

 Az ülésekre az alábbi személyek jogosultak előterjesztést benyújtani: 

o az Alap elnöke, 

o az Alap alelnöke, 

o a Bizottság tagjai, 

o az Igazgatóság főigazgatója, 

o az elnök vagy alelnök, illetve a Bizottság által többségi szavazás útján 

felkért személy. Ebben az esetben az előterjesztés benyújtása csak az 

elnökön vagy az alelnökön keresztül történhet. 

 A bizottsági ülések 

o részvevői: az Alap elnöke, alelnöke, és tagjai, 

o állandó meghívottak: a miniszter főtanácsadója, az NKA Igazgatósága 

főigazgatója, gazdasági igazgatója, igazgatási osztályvezetője és a 

Bizottság titkára, 

o eseti meghívottak: az elnök vagy az alelnök, ha a napirend indokolttá teszi, 

tanácskozási joggal a kollégiumi vezetőket, tagokat, szakértőket, valamint 

a főigazgató kezdeményezésére az Igazgatóság egyes munkatársait is 

meghívhatja. 

 A Bizottság határozatképességéhez a tagok 50%+1 fő jelenléte szükséges. 

 A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmenti, ha az évi ülések feléről 

bármely okból, vagy ha egynél több alkalommal, igazolatlanul távol maradt. A 

miniszter a Bizottság tagját felmenti abban az esetben is, ha a tagot a jelölő 

szervezet visszahívja. 

 A 2014. évi bizottsági ülések állandó tájékoztató napirendi pontjai: 

o Tájékoztató a 2014. évi bevételek alakulásáról 

Tájékoztatót tartja: Főigazgató 
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A 2014. évi bizottsági munka menete: 

 

1. ülés: 2014. január 16. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. január 8. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2013. év értékelése, iránymutatás meghatározása a kollégiumok számára 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

2. Az NKA kollégiumi felügyeleti rendszerének felülvizsgálata 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

3. A 2013. évi pályázati maradványpénzek felhasználására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

vagy 

A 2013. évi bevételi lemaradás miatti kereteket érintő intézkedésre vonatkozó 

javaslat 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

 

2. ülés: 2014. február 20. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. február 12. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Az NKA Bizottsága 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

2. A 2014. évi NKA alelnöki keret meghatározása 

Előterjesztő: Főigazgató 

 

3. ülés: 2014. március 27. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. március 19. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

Összeállításért felelős: kollégiumi vezetők 

 

4. ülés: 2014. május 8. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. április 29. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Előzetes kötelezettségvállalás lehetősége az NKA 2015-2017. évi bevétele terhére 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

2. Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2013. évi beszámoló 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

Összeállításért felelős: EMMI Miniszteri Kabinet 

3. Az NKA Igazgatóságának 2013. évi beszámolója   

Előterjesztő: Főigazgató 

 

5. ülés: 2014. június 19. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. június 11. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Az NKA és az NKA Igazgatósága 2015. évi bevételi előirányzata 

Előterjesztő: Főigazgató 

2. Tájékoztató a 2014. év II. félévi pályázati naptárról 

Tájékoztatót tartja: Főigazgató 

 

A Bizottság július és augusztus hónapokban csak szükség esetén tart ülést. 
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6. ülés: 2014. szeptember 18. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. szeptember 10. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás a 2014. I. félév munkájáról, a nyári ülés óta történt eseményekről 

Tájékoztatót tartja: NKA elnök vagy alelnök 

 

 

7. ülés: 2014. október 30. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. október 22. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2015. évi pályázati naptár, illetve a 2015. évi pályázati kiírások célkitűzéseinek 

meghatározására iránymutatás készítése a kollégiumok számára 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

2. Az NKA 2015. évi címzett- és céltámogatások előkészítése 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

3. Az NKA 2014. évi tisztújítással kapcsolatos feladatok előkészítése 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

 

8. ülés: 2014. december 11. 

Írásbeli előterjesztések leadásának határideje: 2014. december 3. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2015. évi munkaterve 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

2. Az NKA szakmai kollégiumai 2014. évi beszámolójának szempontrendszere 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

3. Az NKA 2015. évi kollégiumi keretek, valamint a címzett- és céltámogatások 

megállapítása 

Előterjesztő: NKA elnök vagy alelnök 

4. Tájékoztató a 2014. évi tisztújítási eljárásról 

Tájékoztatót tartja: NKA elnök vagy alelnök 

5. Tájékoztató az NKA 2015. évi ellenőrzési tervének összeállításáról 

Tájékoztatót tartja: Főigazgató 

 

Budapest, 2013. december 12. 

 

L. Simon László s. k., 

alelnök 

Nemzeti Kulturális Alap 

2013. december 12. 

 

 

61/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság egyhangúan elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának 

szempontrendszerét.  

 

61/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete 

 

62/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság úgy döntött, hogy a Folyóirat-kiadás Kollégiuma méltányolható indokaira való 

tekintettel egyetért 3 705,0 ezer Ft meghívásos keret átcsoportosításával a Kollégium 

egyedi keretébe, és ezzel egyidejűleg a Kollégium egyedi keretét 12,83 %-ra megemeli. 

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat 

módosítja a 6/2013. (II.21.) számú határozat ide vonatkozó részeit. A határozat a 2013. 

évben érvényes. 
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62/1013. (XII.12.) számú határozat melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés Meghívásos keret Egyedi keret Összesen 

Meghívásos keret -3 705,0 + 3 705,0 0 

Összesen -3 705,0 + 3 705,0 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. december 19-én jóváhagyta a Folyóirat-kiadás 

Kollégiuma keret-átcsoportosítására, egyedi keretének megemelésére vonatkozó 

javaslatot a határozatban részletezettek szerint. 

 

63/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság úgy határozott, hogy a működési célú pályázatok támogatási keretéből 600 

000,0 ezer Ft-ot csoportosít át a kollégiumok 2014. évi pályáztatásra fordítható 

keretösszegébe, azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését 

az Országgyűlés nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben 

felkérte az Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési 

törvényben az ötös lottó játékadó mértéke nem változik, a 2014. évi keretek 

meghatározásra vonatkozó javaslatát, valamint jelen határozatban javasolt módosítások 

egységes szerkezetű változatát terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra. 63/2013. (XII.12.) 

számú határozat melléklete 

63/1013. (XII.12.) számú határozat 1. melléklete 

adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 2014. évi keret 

Működési célú pályázatok támogatási kerete - 600 000,0 - 600 000,0  

Kollégiumok között felosztható keret + 600 000,0 + 600 000,0 

Összesen: 0 0 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta az NKA tv. 7/C. § (2) bekezdése 

alapján a működési célú pályázatok támogatási keretének átcsoportosítására vonatkozó 

javaslatot a határozatban részletezettek szerint. 
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63/2013. (XII.12.) számú határozat 2. melléklete 

 

adatok eFt-ban

Keret 

átcsoportosítás

ezer Ft

30 000

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 80 000

100 000

120 000

55 000

40 000

50 000

50 000

45 000

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 30 000

600 000

-600 000

Kollégium megnevezése

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

Működési pályázatok NKA TV 7/C.§. (2)bek

Zenei Kollégium

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Kollégiumi keretek összesen:

Könyvkiadás Kollégiuma

Az NKA tv. 7/C. § (2) bekezdése alapján a működési célú pályázatok támogatási 

keretének átcsoportosítása

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

 
 

64/2013. (XII.12.) SZÁMÚ HATÁROZAT: 

A Bizottság egyhangúan elfogadta a 2014. évi pályáztatásra fordítható módosított 

keretjavaslatot azzal a megkötéssel, hogy amíg Magyarország 2014. évi költségvetését 

az Országgyűlés nem fogadja el, az adatok tájékoztató jellegűek. A Bizottság egyben 

felkérte az Igazgatóságot, hogy abban az esetben, ha a 2014. évi költségvetési 

törvényben az ötös lottó játékadó mértéke nem változik, a most elfogadott megemelt 

keret-felosztási javaslatot terjessze be Miniszter úrhoz aláírásra.  

 

Balog Zoltán miniszter úr 2014. január 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2014. 

évi módosított kereteinek meghatározására vonatkozó javaslatot a mellékelt táblázat 

szerint. 
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64/2013. (XII.12.) számú határozat melléklete  

 

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

2. 3. 4. 5. 6.

360 000 30 000 390 000

633 000 80 000 713 000

380 000 100 000 100 000 580 000

100 000

375 000 225 000 130 000 730 000

30 000

80 000

20 000

30 000

25 000

100 000

40 000

15 000

15 000

250 000 70 000 120 000 440 000

70 000

543 000 55 000 598 000

123 770 10 000 40 000 173 770

10 000

195 000 90 000 50 000 335 000

20 000

20 000

50 000

255 000 100 000 45 000 50 000 450 000

45 000

100 000

95 000 80 000 45 000 220 000

80 000

3 209 770 425 000 425 000 570 000 4 629 770

200 000 30 000 230 000

200 000

-600 000 -600 000

3 209 770 625 000 425 000 600 000 4 859 770

300 000 300 000

100 000

100 000

100 000

300 000 300 000

3 209 770 625 000 725 000 600 000 5 159 770

1 766 450 33 000 1 799 450

33 000

Összesen:

Közterületi szoborállítási program folytatása

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Kollégiumi keretek összesen:

Turisztikai Fesztiválok együttműködési megállapodás szerinti fedezete

Miniszteri keret

Miniszteri kulturális díjak EMMI-nél hiányzó fedezete

Magyar Nyelv Napja - Anyanyelvápolók Szövetsége

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Ybl Bicentenárium

Reformáció 500. évfordulója előkészítésére

Mindösszesen:

Kollégiumi keretek között fel nem osztott címzett támogatás 

összesen:

Zenei Kollégium

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Bábszínházak Országos Találkozója

Pécsi Országos Színháztalálkozó

Filharmónia Magyarország országos programsorozata

Kepes-fotógyűjtemény megvásárlása

A Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi módosított kereteinek meghatározása

Eredeti keret 

javaslat 

adatok eFt-ban

Bizottsági határozat 

szerinti
Javasolt 

keret 

címzettel 

növelt

Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ programjaira

Kollégium megnevezése/címzett támogatások 
címzett

címzett 

meghívásos

keret ezer Ft

Keret 

átcsoportosítás

Könyvkiadás Kollégiuma

1.

Közgyűjtemények Kollégiuma

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Leadott könyvek könyvtárakba juttatása

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Ithaka-program folytatása

Levéltárak látogatóbarát fejlesztése

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum állandó kiállítása

Múzeumok Majálisa

Márai-program folytatása

Báthory-üveggyűjtemény II. ütem

Nemzeti Művelődési Intézet - Kapunyitogató program

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Programjaira

Kollégiumi keretek között fel nem osztott címzett támogatás

Balassi Intézet 2014-es programjaira

Működési pályázatok NKA TV 7/C.§. (2)bek

Folyóiratok könyvtárakba juttatása

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Színház- és Táncművészet Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma
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A 2013. évi bizottsági ülések között született határozatok jegyzéke 

 

A 2013. év során egy alkalommal született határozat a Bizottság rendes és rendkívüli 

ülései között írásbeli szavazás útján. 

 

48/2013. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A Bizottság írásbeli szavazás útján egyhangúan úgy döntött, hogy a Magyar Emigrációs 

és Diaszpóra Központ programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években 

mindösszesen 80 000 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását javasolja 

Miniszter úr számára jóváhagyásra az alábbiak szerint: 

 a 2013. évben a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma művészeti díjak 

hozzájárulására biztosított címzett keretéből 40 000 ezer forintot csoportosítson át 

a Közgyűjtemények Kollégiuma Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett 

meghívásos keretébe, 

 a 2014. évi kollégiumi keretek megállapításakor 40 000 ezer forint címzett 

meghívásos keretet biztosítson a Közgyűjtemények Kollégiuma számára az 

Ithaka-program folytatására jóváhagyott címzett keretében. 

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. Jelen határozat 

életbelépésével a 32/2013. (VI.20.) számú határozat hatályát vesztette. 

 

Balog Zoltán miniszter úr 2013. november 8-án jóváhagyta a Magyar Emigrációs és 

Diaszpóra Központ programjainak megvalósítása érdekében a 2013. és 2014. években 

mindösszesen 80 000 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását a fentiekben 

részletezettek szerint. 

 

 

Az NKA 2013-tól kinevezett tisztségviselői – személyi változások 

 

Bizottság: 

 

 A Bizottság tagjai: 

o Dubrovay László, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

tanára 2013. október 1-jéig 

o Kovács László karmester, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti 

vezetője 2013. november 18-tól 

o Meggyesi Tamás, okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági 

szakmérnök, professzor emeritus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára 

2013. december 31-ig 

o Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója 

2013. december 31-ig 

o Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetségének elnöke 2013. december 31-ig 

 

Kollégiumok: 

 

 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

 

A kollégium vezetője:   

 Bokor Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának 

főtanácsadója, filmrendező, filmproducer 2013. január 1-től 

 

 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   52 / 267 

 
   

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

 

A kollégium tagjai: 

 Dr. Révész Mária főtanácsadó 2013. július 1-től 

 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

 

A kollégium vezetője:   

 Bokor Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának 

főtanácsadója, filmrendező, filmproducer 2013. október 31-ig 

 

A kollégium tagjai:   

 Bognár János színművész, drámapedagógus 2013. október 31-ig 

 dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnökhelyettese 

2013. október 31-ig 

 Dr. Gyimesi László zenész, a MSZSZ EJI elnöke, a Nemzeti Előadóművészeti 

Érdekegyeztető Tanács elnöke 2013. október 31-ig 

 Kabdebó György filmrendező, forgatókönyvíró, a Filmjus elnöke 2013. október 31-

ig 

 Molnár Mária művészettörténész 2013. október 31-ig 

 Sárkány Győző grafikusművész, a HUNGART elnöke 2013. október 31-ig 

 Victor Máté zeneszerző, az Artisjus elnöke 2013. október 31-ig 

 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 

 

A kollégium tagjai:   

 Molnár Mária művészettörténész 2013. november 1-től 

 Zentai Péter László, a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók 

Reprográfiai Egyesületének, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülésének igazgatója 2013. november 20-tól 

 

Előadó-művészet Kollégiuma 

 

A kollégium vezetője (a szakmai szervezetek által delegált személy): 

 Nagy Viktor rendező, a Táncművészeti Főiskola tanára 2013. december 16-ig 

 

A szakmai szervezetek által delegált személyek: 

 Boronkay Antal zenetörténész, az Universal Music Publishing Editio Musica 

Budapest Zeneműkiadó Kft. ügyvezető igazgatója 2013. december 16-ig 

 Ember Csaba zenetanár, karnagy, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola 

igazgatója, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke 

2013. december 16-ig 

 Gáspár Máté kulturális menedzser, az Open Society Institute Arts and Culture 

Program igazgató-helyettese 2013. december 16-ig 

 Kovács Gerzson Péter Harangozó Gyula-díjas koreográfus, látványtervező, a 

TranzDanz együttes művészeti vezetője 2013. december 16-ig 

 

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek: 

 Popa Péter, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének főtitkára, a Zenekar 

című folyóirat alapítója és főszerkesztője 2013. december 16-ig 

 Szarvas József, Jászai Mari-díjas színész, a Nemzeti Színház tagja, a viszáki Pajta 

Színház és Galéria tulajdonosa 2013. december 16-ig 

 Szűcs Gábor színész, rendező 2013. december 16-ig 

 Zsoldos Béla zeneművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

docense, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke 2013. december 16-ig 

 Zsuráfszky Zoltán táncművész, koreográfus, a Honvéd Együttes művészeti 

vezetője 2013. december 16-ig 
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Színház- és Táncművészet Kollégiuma 

 

A kollégium vezetője (miniszteri hatáskörben kinevezett személy): 

 Zalán János színművész, kommunikációs szakember, az ELTE Média és 

Kommunikáció Tanszék megbízott előadója, a Masterfilm Digital Kft. ügyvezető 

igazgatója 2013. december 16-tól 

 

A szakmai szervezetek által delegált személyek: 

 Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész, a Magyar 

Művészeti Akadémia rendes tagja 2013. december 16-tól 

 Nagy Viktor rendező, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára 2013. december 

16-tól 

 Szűcs Gábor Jászai Mari-díjas színész, a Győri Nemzeti Színház rendezője, a 

Mozaik Művészegyesület elnöke 2013. december 16-tól 

 Vincze Balázs Harangozó Gyula-díjas, Imre Zoltán-díjas balettművész, 

koreográfus, a Pécsi Balett igazgatója 2013. december 16-tól 

 

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek: 

 Bognár János színművész, drámapedagógus 2013. december 16-tól 

 Bozsik Yvette, Kossuth-díjas, Érdemes művész balettművész, koreográfus, 

rendező, a Bozsik Yvette Társulat vezetője 2013. december 16-tól 

 Láposi Terka színész, a Vojtina Bábszínház játszószínház művészeti vezetője 

2013. december 16-tól 

 Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Harangozó Gyula-díjas táncművész, Kiváló-, 

Érdemes Művész, koreográfus, a Honvéd Együttes művészeti vezetője 2013. 

december 16-tól 

 

Zenei Kollégium 

 

A kollégium vezetője (a szakmai szervezetek által delegált személy): 

 Popa Péter, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének főtitkára, a Zenekar 

című folyóirat alapítója és főszerkesztője 2013. december 16-tól 

 

A szakmai szervezetek által delegált személyek: 

 Boronkay Antal zenetörténész, az Universal Music Publishing Editio Musica 

Budapest Zeneműkiadó Kft. ügyvezető igazgatója 2013. december 16-tól 

 Ember Csaba zenetanár, karnagy, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 

Szövetségének elnöke 2013. december 16-tól 

 Zsoldos Béla zeneművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

docense, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke 2013. december 16-tól 

 

Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek: 

 Bokor Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának 

főtanácsadója, filmrendező, filmproducer 2013. december 16-tól 

 Gerenday Ágnes, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárság 

Művészeti Főosztályának zeneművészeti szakreferense 2013. december 16-tól 

 Kisszabó Gábor zenész, kulturális menedzser, producer 2013. december 16-tól 

 Póka Egon zenész, zeneszerző, a Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző 

iskola alapítója, igazgatója 2013. december 16-tól 

 

 

L. Simon László 

az NKA alelnöke 
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II.  Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról 
szóló 2013. évi beszámoló 
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Az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2013. évi beszámoló 

 

 

A miniszteri keret titkára:  Gász Boglárka, Nagy Józsefné 

A miniszteri keret elszámoltatója:  Nagy Zsuzsanna, Stohl Szandra 

 

 

Az NKA miniszteri keret 2013. évi felhasználásáról Balog Zoltán emberi erőforrások 

minisztere döntött. A miniszteri keret terhére nyújtott támogatások megítélése a 

mindenkori kulturális kormányzat kiemelt céljainak figyelembevétele mellett történt. 

 

A miniszteri keret felhasználását illetően folytatódott a korábbi években megkezdett 

döntési mechanizmus. A miniszteri keretre benyújtott egyedi kérelmek nem teljes és 

végleges pályázati formában érkeztek Miniszter úrhoz, ezért Miniszter úr döntése előtt 

egyeztetést kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: 

minisztérium) érintett főosztályaival és az NKA Igazgatóságával a pályázók pályázati 

előéletére vonatkozóan, majd javaslataik figyelembevételével - bizonyos időközönként - 

döntési értekezleten határozott a beérkezett egyedi kérelmek támogatása felől.  

 

A miniszteri támogatások esetében a folyamat kettéválik, elsőként a beérkezett kérelmek 

alapján Miniszter úr meghozza döntését, majd ezt követően kezdhetik meg a támogatott 

pályázók az adminisztrációs folyamatot. A kollégiumok esetében az eljárás fordított. A 

beszámoló számadatai mindkét folyamatot tükrözi, az első rész a döntéseket 

tartalmazza, a második részben a táblázatok elemzésénél az érvényes szerződések 

alapján készülnek a kimutatások. 

 

 

I. A 2013. évben beérkezett kérelmekhez kapcsolódó döntések  

 

A 2013. évben 17 döntési ülés volt: 

 

1. 2013. január 31-én:  

 303 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 172 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 131 db nem támogatott 

 

2. 2013. február 4-én:  

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

3. 2013. február 15-én: 

 1. db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

4. 2013. február 25-én: 

 2 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 2 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

5. 2013. március 13-án: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 
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6. 2013. március 14-én: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

7. 2013. március 20-án: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

8. 2013. április 23-án: 

 303 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 155 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 1 db támogatott a 2014. NKA miniszteri keret terhére 

o 247 db nem támogatott 

 

9. 2013. május 6-án: 

 7 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 7 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére, melyből 

1 támogatott a 2014. évi NKA miniszteri keret terhére is 

támogatásban részesült  

o 0 db nem támogatott 

 

10. 2013. június 17-én: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

11. 2013. június 21-én: 

 225 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 129 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 96 db nem támogatott 

 

12. 2013. augusztus 2-án: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

13. 2013. szeptember 17-én: 

 208 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o   99 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 109 db nem támogatott 

 

14. 2013. október 25-én: 

 3 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 3 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

15. 2013. október 30-án: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 

 

16. 2013. november 20-án: 

 1 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 1 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o 0 db nem támogatott 
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17. 2013. december 3-án: 

 201 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 104 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére 

o   97 db nem támogatott 

 

Mindösszesen:  

 1.261 db beérkezett egyedi kérelemből: 

o 680 db támogatott a 2013. évi NKA miniszteri keret terhére, 

melyből 1 db támogatott a 2014. évi keret terhére is támogatásban 

részesült, 

o 1 db támogatott a 2014. évi NKA miniszteri keret terhére 

támogatott, 

o  580 db nem támogatott 

 

Miniszter úr döntése azt követően válik véglegessé miután: 

 a támogatott - a döntésről szóló értesítést követően - az NKA portálján a 

regisztrációt megtette, a támogatási adatlapot kitöltötte és az előírt mellékletekkel 

együtt azokat az Igazgatóság részére elektronikusan  benyújtotta, 

 az Igazgatóság a benyújtott pályázati dokumentációt ellenőrizte és azt elfogadta.  

 

 

 2013-ban a jóváhagyott miniszteri keret összege az előző évi 1.672.875,0 ezer Ft-

ról 2.273.250,0 ezer Ft-ra, több mint 600.375,0 ezer Ft-tal növekedett. Analitikus 

nyilvántartásaink szerint a 2013. évi keretet csökkentette: 

o 36.025,0 ezer Ft a 1259/2013. (V.13.) Kormányhatározat alapján 

egyenlegjavulás miatti keretcsökkentés 

 növelte: 

o a 2012. évi maradvány        34.133,0 ezer Ft 

o maradvány igénybevétel      225.000,0 ezer Ft 

o keretátcsoportosítás a miniszteri díjak fedezete kollégiumi keretből: 

          24.250,0 ezer Ft 

 

A fenti módosításokkal kialakult miniszteri keret 2.520.608,0 ezer Ft-ot ért el. A 2013. 

évi keretet terhelő kötelezettségvállalások eredményeképpen tárgyév végén 63,1 ezer Ft 

felhasználható szabad keret maradt. 

 

Dr. Réthelyi Miklós, mint a Nemzeti Kulturális Alappal rendelkező miniszter, valamint L. 

Simon László a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke között 2012. február 3-án 

létrejött megállapodás alapján - a miniszteri keret terhére - az alábbi összegek kerültek, 

illetve kerülnek átcsoportosításra: 

 

 a Könyvkiadás Kollégiumának a Publishing Hungary program megvalósítására, a 

magyar könyvek külföldi jelenlétének támogatására a 2012., 2013. és 2014. évi 

miniszteri keret terhére évente 100.000,0 ezer Ft (2012. évben a 2013. évi 

program megvalósítására 100.000,0 ezer Ft átcsoportosítása megtörtént), 

 

 a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma részére a nemzetközi és országos hatókörű 

kulturális-turisztikai fesztiválok megvalósításának támogatására a 2013. és 2014. 

évi miniszteri keret terhére évente 400.000,0 ezer Ft. 

 

 

II. A 2013. évben megkötött szerződések adatai 

A benyújtott 638 db adatlap alapján 634 esetben került sor szerződéskötésre 

mindösszesen 1.928.146.875 Ft értékben. 
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49. Miniszteri támogatások 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   2 273 250 000 

Egyéb évközi keretmódosítás          -    36 025 000 

    - előző évi keretmaradvány   +   34 133 000 

    - maradvány igénybevétel   + 225 000 000 

keretátcsoportosítás   24 250 000 

Felhasználható éves keret   2 520 608 000 

   

2013. évi adatlap benyújtás 
adatlapok db 

száma 
Ft 

Beérkezett adatlapok száma 638  

Támogatott pályázatok    

    - szerződések 634 1 919 146 875 

    - címzett keret terhére  0  

    - egyedi keret terhére 0  

Összesen: 634 1 919 146 875 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   0 0 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 0 9 000 000 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 9 000 000 

2013. évi szerződéskötés mindösszesen: 634 1 928 146 875 

 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7/C. § (2) bekezdése alapján 

Miniszter úr a rendelkezésére álló miniszteri keret legfeljebb 10%-ának mértékéig a 

kultúráért felelős államtitkár javaslatára egyedi elbírálással az ágazati minisztérium 

irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények számára 

egyedi kérelem alapján működési támogatást nyújthat. A 2013-as évben a működési célú 

pályázatok támogatására mindösszesen 909.300,0 ezer Ft állt Miniszter úr 

rendelkezésére, amelyből az 1259/2013. (V.13.) Kormányhatározat 2. és 6. pontja 

alapján a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi egyenlegének javításának érdekében 

879.300,0 ezer Ft-ot zárolt 2013. június 4-ei intézkedése alapján. A fennmaradt 

30.000,0 ezer Ft-tal a Néprajzi Múzeum 2013. évi működési kiadásait támogatta 2013. 

július 29-ei döntése értelmében.  

 

48. Miniszteri működési célú támogatások 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   909 300 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   -879 300 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   30 000 000 
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2013. évi döntések tárgyévi keret terhére Pályázatok db 

száma 

Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 30 000 000 

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)   

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 1 30 000 000 

    - címzett keret terhére  0 0 

    - egyedi keret terhére 0 0 

Összesen: 1 30 000 000 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   0 0 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 1 30 000 000 

2013. évi keretmaradvány  0 

2013. évi technikai halasztott döntések 0   

2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

A támogatott programok szakterületei jelentős szórást mutatnak. A miniszteri döntések 

közül a legmagasabb támogatottságot jelző kategóriába, a támogatások közel 25%-a a 

zenei szakterületet érintette, összesen 459.200,0 ezer Ft támogatásban részesülve. 

Ugyancsak kiemelt, összesen 305.306,0 ezer Ft támogatást ítélt meg a miniszter a 

közművelődési terület képviselőinek. Közel azonos összegű, és nagyságrendjét tekintve 

is jelentős támogatásban részült a múzeumi (228.220,0 ezer Ft), a színházi (219.014,0 

ezer Ft), valamint az ismeretterjesztési szakterület (198.718,4 Ft). További jelentős 

forrás-kiegészítést kapott a képzőművészeti ágazat, mindösszesen 129.440,0 ezer Ft-ot. 

A támogatottak szakterületi megoszlásában egyértelműen kimutatható, hogy az NKA 

miniszteri keretéből a kulturális élet szinte valamennyi ágazata támogatásban részesült. 

 

 

NKA miniszteri keret terhére szakterületenkénti kötelezettségvállalás 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 

49. Miniszteri támogatások Ft 

Cirkuszművészet 1 500 000 

Építőművészet 8 000 000 

Fotóművészet 5 700 000 

Iparművészet 12 700 000 

Ismeretterjesztés 198 718 375 

Képzőművész 129 440 000 

Könyvtár 24 514 000 

Közművelődés 305 306 000 

Levéltár 6 200 000 
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NKA miniszteri keret terhére szakterületenkénti kötelezettségvállalás 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 

Mozgókép 72 790 000 

Múzeum 228 220 000 

Műemlék és régészeti 82 300 000 

Népművészet 75 550 000 

Szépirodalom 41 056 500 

Színház 219 014 000 

Tánc 57 938 000 

Zene 459 200 000 

Összesen: 1 928 146 875 

 

48. Miniszteri működési célú támogatások Ft 

Múzeum 30 000 000 

Összesen: 30 000 000 

 

 

Az NKA miniszteri kerete terhére pályázók székhely szerinti megoszlása korrelációt mutat 

a kollégiumok által támogatott pályázókéval. A vidéki és budapesti székhelyű 

támogatottak aránya közel azonos, míg a vidékieket 47,0%-ban, a budapesti 

székhelyűeket 46,1%-ban támogatta Miniszter úr. A fővárosi támogatás nem jelenti 

egyértelműen, hogy a program maga is „csak” Budapestre korlátozódik, hiszen az 

országos programokat megvalósító szervezetek jellemzően budapesti székhellyel 

rendelkeznek. A határon túli támogatási arány a megítélt támogatásokon belül 6,9%. A 

határon túli támogatottak között jellemzően a környező országok magyarlakta települései 

találhatóak, de több nemzetközi helyszínen megvalósuló program támogatása is a 

miniszteri keretből történt. 
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A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 
Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 
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294 294 292 930 731 875 2 112 466 363 927 931 875 927 931 875 99,70 46,1 4,0 
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300 300 298 898 163 000 2 753 028 816 892 163 000 895 772 000 99,73 47,0 4,1 
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44 44 44 104 443 000 247 335 607 104 443 000 104 443 000 100,00 6,9 0,6 
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638 638 634 1 933 337 875 5 112 830 786 1 924 537 875 1 928 146 875 99,73 100,0 8,71 

 

 

A pályázatok szervezeti formáját tekintve a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 

(355.088,0 ezer Ft megítélt támogatás), illetve a korlátolt felelősségű társaságok 

(325.782,5 ezer Ft megítélt támogatás) dominanciája figyelhető meg. További jelentős 

támogatásban részesültek a központi költségvetési szervek, 292.510,0 ezer Ft-ban, 

hiszen a kulturális élet szereplőinek nagy része állami fenntartású központi szerv. 

Jelentős feladatot vállalnak fel az alapítványok, egyesületek, így ezen szervezetek 

támogatása mindösszesen 409.023,4 ezer Ft volt. A magánszemélyek viszonylag magas 

számát (74 db támogatott pályázat) az alkotói támogatások és a szakmai 

rendezvényeken való részvételt biztosító támogatások adják. A helyi önkormányzatok is 

többletforráshoz jutottak a 2013-as évben, több mint 80 támogatott részére összesen 

218.909,0 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Miniszter úr. 
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Szervezeti forma 

49. Miniszteri támogatás pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db 
Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 
/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 15 15 15 34 800 000 72 605 708 34 800 000 34 800 000 100,00% 

BEVETT EGYHÁZ 4 4 4 7 334 000 10 841 000 7 334 000 7 334 000 100,00% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 96 96 95 233 008 375 459 621 677 231 008 375 231 008 375 99,14% 

EGYÉB EGYESÜLET 96 96 96 178 015 000 630 610 197 178 015 000 178 015 000 100,00% 

EGYÉB KÖZTESTÜLET 1 1 1 400 000 400 000 400 000 400 000 100,00% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 1 1 1 2 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00% 

EGYÉNI VÁLLALK. 12 12 11 22 400 000 31 951 250 21 600 000 21 600 000 96,43% 

EGYESÜLÉS 4 4 4 4 800 000 8 295 000 4 800 000 4 800 000 100,00% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 21 21 20 66 370 000 89 953 937 64 370 000 64 370 000 96,99% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 3 3 3 12 430 000 17 882 000 12 430 000 13 600 000 109,41% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 3 3 3 5 400 000 14 432 444 5 400 000 5 400 000 100,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 47 47 47 106 250 000 194 061 108 106 250 000 106 250 000 100,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 34 34 34 110 220 000 403 676 842 110 220 000 112 659 000 102,21% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 91 91 91 325 782 500 1 201 495 746 325 782 500 325 782 500 100,00% 

KÖZALAPÍTVÁNY 6 6 6 25 000 000 31 080 646 25 000 000 25 000 000 100,00% 

KÖZKERESETI TÁRSASÁG 1 1 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI IR 5 5 5 33 850 000 38 263 510 33 850 000 33 850 000 100,00% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 52 52 52 292 510 000 417 291 733 292 510 000 292 510 000 100,00% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 1 1 1 350 000 350 000 350 000 350 000 100,00% 

MAGÁNSZEMÉLY 74 74 74 91 830 000 118 196 665 91 830 000 91 830 000 100,00% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 64 64 63 359 088 000 1 312 605 162 355 088 000 355 088 000 98,89% 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 1 1 1 500 000 7 358 850 1 500 000 1 500 000 100,00% 

SZÖVETKEZET. 1 1 1 1 000 000 12 805 311 1 000 000 1 000 000 100,00% 

SZÖVETSÉG 4 4 4 12 000 000 28 052 000 12 000 000 12 000 000 100,00% 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSU 1 1 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00% 

Összesen: 638 638 634 1 933 337 875 5 112 830 786 1 924 537 875 1 928 146 875 99,73% 
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Szervezeti forma 

48. Miniszteri működési támogatás pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db 
Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00% 

Összesen: 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00% 

 

 

A megyei elosztást vizsgálva megállapítható, hogy a kollégiumokhoz hasonlóan a miniszteri keretből is Budapest jutott a legmagasabb 

támogatási összeghez 927.931,8 ezer Ft értékben. Ez persze nem jelenti azt, hogy kizárólag a fővárosra koncentrálódnak a támogatott 

programok megvalósulásai, ahogy ezt a tényt már a korábbiakban is elemeztük. A megyék ragsorából kiemelkedik Pest megye több mint 

250.000,0 ezer Ft-os támogatási arányával, valamint Hajdú-Bihar megye is jelentős kiegészítő forrásokkal (110.986,0 ezer Ft) 

gazdálkodhatott a 2013-as évben. A továbbiakban Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, és Fejér megye következik 60.000,0 ezer Ft 

közeli támogatottsággal, illetve figyelemre méltó a határon túli pályázók számára megítélt források hányada is, mindösszesen 104.443,0 

ezer Ft-ot ítélt meg számukra Miniszter úr. A legkevesebb pályázat Komárom-Esztergom (3 db), illetve Tolna megyéből (1 db) érkezett, 

így ezen területek támogatottsága kevésnek mondható. 

 

 

Megye 

49. Miniszteri támogatás pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 
Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 

db 

Elbírált 

db 

Támogatott 

db 

Igényelt 

támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft / 

Igényelt Ft 

Megoszlás 

% 

BÁCS-KISKUN 16 16 16 62 650 000 202 987 990 62 650 000 62 650 000 100,00% 0,53% 

BARANYA 17 17 16 63 800 000 219 914 446 59 800 000 59 800 000 93,73% 0,51% 

BÉKÉS 7 7 7 16 950 000 130 290 000 16 950 000 16 950 000 100,00% 0,14% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 19 19 19 68 480 000 349 278 120 68 480 000 69 650 000 101,71% 0,59% 

BUDAPEST 294 294 292 930 731 875 2 112 466 363 927 931 875 927 931 875 99,70% 7,88% 

CSONGRÁD 8 8 8 20 412 000 44 652 311 20 412 000 20 412 000 100,00% 0,17% 

FEJÉR 25 25 25 57 530 000 87 903 490 57 530 000 57 530 000 100,00% 0,49% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 13 13 13 40 000 000 67 052 900 40 000 000 40 000 000 100,00% 0,34% 

HAJDÚ-BIHAR 59 59 59 110 986 000 197 314 710 110 986 000 110 986 000 100,00% 0,94% 

HEVES 9 9 9 13 400 000 17 235 230 13 400 000 15 839 000 118,20% 0,13% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 13 13 13 33 900 000 64 030 950 33 900 000 33 900 000 100,00% 0,29% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 3 3 3 2 400 000 9 171 600 2 400 000 2 400 000 100,00% 0,02% 
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KÜLFÖLDI 44 44 44 104 443 000 247 335 607 104 443 000 104 443 000 100,00% 0,89% 

NÓGRÁD 4 4 4 5 700 000 15 295 000 5 700 000 5 700 000 100,00% 0,05% 

PEST 50 50 50 259 305 000 695 500 988 259 305 000 259 305 000 100,00% 2,20% 

SOMOGY 4 4 4 3 950 000 5 665 000 3 950 000 3 950 000 100,00% 0,03% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 14 14 13 42 100 000 99 078 971 40 100 000 40 100 000 95,25% 0,34% 

TOLNA 1 1 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00% 0,02% 

VAS 12 12 12 36 700 000 182 284 704 36 700 000 36 700 000 100,00% 0,31% 

VESZPRÉM 18 18 18 51 250 000 330 991 478 51 250 000 51 250 000 100,00% 0,44% 

ZALA 8 8 8 6 650 000 32 380 928 6 650 000 6 650 000 100,00% 0,06% 

Összesen: 638 638 634 1 933 337 875 5 112 830 786 1 924 537 875 1 928 146 875 99,73% 16,38% 

 

 

Megye 

48. Miniszteri működési támogatás pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 

db 

Elbírált 

db 

Támogatott 

db 

Igényelt 

támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft / 

Igényelt Ft 

Megoszlás 

% 

BUDAPEST 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00% 0,25% 

Összesen: 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00% 0,25% 
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A legkisebb támogatási összeget, 80,0 ezer Ft-ot Sütő Rozáliának a 2012 októberében 

Portugáliában megrendezett 5. Vouzelai Ifjúsági Biennáléra való kiutazás költségeinek 

támogatására ítélte meg Miniszter úr. A szerződéskötésre 2013-ban kerülhetett sor. Az 

állományvédelem kategóriájában megítélt legnagyobb összeggel – 125.000 ezer Ft vissza 

nem térítendő támogatással – Miniszter úr az Örökségmentő-értékmentő munka 

megvalósítását: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előkészítését 

segítette. Kiemelkedő támogatásban, 30.000,0 ezer Ft-ban részesült a működési 

támogatás altémában a már említett Néprajzi Múzeum a 2013. évi működési kiadásaira 

megítélt összeggel, valamint a nagyrendezvények altémában a XIII. Pécsi Országos 

Színházi Találkozó (POSZT) megrendezése. Az alábbi kimutatásból megállapítható, hogy a 

kulturális élet szinte valamennyi tevékenységét, állománybővítéstől művészeti alkotások 

létrehozásáig, vagy éppen laptámogatástól hanglemezkiadásig, illetve a külföldi programok 

megvalósításához szükséges feladatokat, EU-hoz kapcsolódó programoktól külföldi 

művészek hazai szerepléséig finanszírozza az NKA miniszteri kerete. 

 

Altéma Megítélt minimum (Ft) Megítélt maximum (Ft) 

4831 Működési támogatások 30 000 000 30 000 000 

4901 Laptámogatás 350 000 8 000 000 

4902 Alkotói támogatás 400 000 3 000 000 

4903 Nemzetközi kapcsolatok 80 000 10 000 000 

4904 
Oktatás, szakmai képzés, 

továbbképzés, tanulmányút 
290 000 10 000 000 

4905 Eszközbeszerzés 500 000 12 000 000 

4906 Kiállítás és katalógus 120 000 20 000 000 

4907 Nagyrendezvények 1 000 000 30 000 000 

4908 Egyéb rendezvények 150 000 15 000 000 

4909 Gyűjteménygyarapítás 800 000 1 000 000 

4910 Állománybővítés 15 000 000 15 000 000 

4911 Állományvédelem 500 000 125 000 000 

4912 Szakmai kiadvány 500 000 4 000 000 

4915 Szerzői jogok megvétele 350 000 350 000 

4916 
Alkotó- és művésztelepi 

programok 
300 000 2 000 000 

4917 
Produkciók megvalósítása, 

felújítása 
438 000 25 000 000 

4918 
Produkciók forgalmazása, 

terjesztése 
800 000 15 000 000 

4921 Könyvkiadás 200 000 6 000 000 

4922 
Digitalizálás, adatbázisok 

létrehozása, fejlesztése 
3 000 000 8 000 000 

4923 

Magyar művészek, 

együttesek külföldi 

szereplései 

900 000 5 000 000 

4924 
Külföldi művészek, 

együttesek hazai szereplései 
1 000 000 2 000 000 

4925 
Versenyek és szakmai 

találkozók 
250 000 15 000 000 

4926 Belföldi vendégszereplés 1 500 000 6 000 000 

4927 

Eu-hoz kapcsolódó 

programok 1 300 000 1 700 000 

4928 
Honlap készítése és 

fejlesztése, bővítése 
1 100 000 1 100 000 
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Altéma Megítélt minimum (Ft) Megítélt maximum (Ft) 

4929 
Művészeti alkotások 

létrehozása, restaurálása 
750 000 8 000 000 

4930 Egyéb kiadványok 150 000 6 000 000 

4980 Díjak 24 250 000 24 250 000 

4981 Kulturális területek kutatása 3 000 000 3 000 000 

4982 Hanglemezkiadás 300 000 12 000 000 

4984 Közművelődési tevékenység 500 000 5 000 000 

4990 Kiadványok előkészítése 1 200 000 1 200 000 

 

 

A miniszteri keret tekintetében kiegyensúlyozott és kifogástalan a kapcsolat mind a 

Bizottsággal, mind az NKA Igazgatóságával. A Miniszteri Kabinettel történt egyeztetés 

eredményeként az Igazgatóság 2013 decemberétől kezdődően egyszerűsítette az 

értesítőlevelek tartalmát, egyértelműsítette a pályázók számára az ügyintézés menetét, 

ezáltal is segítve a támogatottak munkáját. Az online pályázati rendszer teljes körű 

bevezetése a visszajelzések alapján nem okozott fennakadást a miniszteri pályázóknak. 

Akik bármilyen problémát észleltek a rendszer működésében azonnal jelezhették az 

előzetesen megadott elérhetőségeken és az Igazgatóság munkatársai kezelték a kialakult 

helyzetet. A pályázók szakszerű és gyors informálása érdekében mind a Bizottság, mind az 

Igazgatóság, illetve a Miniszteri Kabinet állandó kapcsolatot tart fenn és alkalmanként 

egyeztetik a felmerülő kérdéseket, észrevételeket a zökkenőmentes pályáztatás 

megvalósulása érdekében.  

 

 

Csonkaréti Annamária 

igazgatási referens 
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49. Miniszteri támogatás pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 

Altéma Beérkezett Elbírált Támogatott 

Igényelt 

támogatás 

(Beérkezett) 

Elbírált 

pályázatok 

igénye 

Támogatott 

pályázatok igénye 

Megítélt 

támogatás 

Támogatott db 

megoszlása 

altémák szerint 

 db db db Ft Ft Ft Ft % 

01 LAPTÁMOGATÁS 15 15 15 30 950 000 30 950 000 30 950 000 30 950 000 100,0% 

02 ALKOTÓI TÁMOGATÁS 29 29 29 32 340 000 32 340 000 32 340 000 32 340 000 100,0% 

03 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 9 9 9 28 680 000 28 680 000 28 680 000 28 680 000 100,0% 

04 
OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS, 

TOVÁBBKÉPZÉS, TANULMÁNYÚT 
13 13 13 24 365 000 24 365 000 24 365 000 24 365 000 100,0% 

05 ESZKÖZBESZERZÉS 9 9 9 35 500 000 35 500 000 35 500 000 35 500 000 100,0% 

06 KIÁLLÍTÁS ÉS KATALÓGUS 47 47 46 162 490 000 162 490 000 160 490 000 160 490 000 98,8% 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 41 41 41 321 500 000 321 500 000 321 500 000 321 500 000 100,0% 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 216 216 214 481 533 000 481 533 000 475 533 000 476 703 000 99,0% 

09 GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS 2 2 2 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100,0% 

10 ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉS 1 1 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100,0% 

11 ÁLLOMÁNYVÉDELEM 19 19 19 204 500 000 204 500 000 204 500 000 204 500 000 100,0% 

12 SZAKMAI KIADVÁNY 4 4 4 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 100,0% 

15 SZERZŐI JOGOK MEGVÉTELE 1 1 1 350 000 350 000 350 000 350 000 100,0% 

16 
ALKOTÓ- ÉS MŰVÉSZTELEPI 

PROGRAMOK 
7 7 7 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 100,0% 

17 
PRODUKCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA, 

FELÚJÍTÁSA 
32 32 31 152 238 000 152 238 000 151 438 000 151 438 000 99,5% 

18 
PRODUKCIÓK FORGALMAZÁSA, 

TERJESZTÉSE 
6 6 6 29 800 000 29 800 000 29 800 000 32 239 000 108,2% 

21 KÖNYVKIADÁS 89 89 89 129 891 875 129 891 875 129 891 875 129 891 875 100,0% 

22 
DIGITALIZÁLÁS, ADATBÁZISOK 

LÉTREHOZÁSA, FEJLESZTÉSE 
4 4 4 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 100,0% 

23 

MAGYAR MŰVÉSZEK, 

EGYÜTTESEK KÜLFÖLDI 

SZEREPLÉSEI 

16 16 16 40 200 000 40 200 000 40 200 000 40 200 000 100,0% 

24 

KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK, 

EGYÜTTESEK HAZAI 

SZEREPLÉSEI 

2 2 2 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0% 

25 
VERSENYEK ÉS SZAKMAI 

TALÁLKOZÓK 
18 18 18 42 950 000 42 950 000 42 950 000 42 950 000 100,0% 
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49. Miniszteri támogatás pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 

Altéma Beérkezett Elbírált Támogatott 

Igényelt 

támogatás 

(Beérkezett) 

Elbírált 

pályázatok 

igénye 

Támogatott 

pályázatok igénye 

Megítélt 

támogatás 

Támogatott db 

megoszlása 

altémák szerint 

 db db db Ft Ft Ft Ft % 

26 BELFÖLDI VENDÉGSZEREPLÉS 3 3 3 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 100,0% 

27 
EU-HOZ KAPCSOLODÓ 

PROGRAMOK 
2 2 2 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0% 

28 
HONLAP KÉSZÍTÉSE ÉS 

FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE 
1 1 1 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100,0% 

29 
MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 

LÉTREHOZÁSA, RESTAURÁLÁSA 
13 13 13 43 750 000 43 750 000 43 750 000 43 750 000 100,0% 

30 EGYÉB KIADVÁNYOK 15 15 15 23 250 000 23 250 000 23 250 000 23 250 000 100,0% 

80 DÍJAK 1 1 1 24 250 000 24 250 000 24 250 000 24 250 000 100,0% 

81 
KULTURÁLIS TERÜLETEK 

KUTATÁSA 
1 1 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0% 

82 HANGLEMEZKIADÁS 18 18 18 45 900 000 45 900 000 45 900 000 45 900 000 100,0% 

84 KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 3 3 3 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 100,0% 

90 KIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 1 1 1 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100,0% 

Összesen: 638 638 634 1 933 337 875 1 933 337 875 1 924 537 875 1 928 146 875 99,73% 

 

 

48. Miniszteri működési támogatás pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 

Altéma Beérkezett Elbírált Támogatott 

Igényelt 

támogatás 
(Beérkezett) 

Elbírált 

pályázatok 
igénye 

Támogatott 

pályázatok igénye 

Megítélt 

támogatás 

Támogatott db 

megoszlása 
altémák szerint 

 db db db Ft Ft Ft Ft % 

31 MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,0% 

Összesen: 1 1 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,0% 
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III. Az NKA szakmai kollégiumainak 2013. évi 
beszámolói 
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Az NKA szakmai kollégiumai 2013. évi beszámolójának 

szempontrendszere 

 

 

1. Pályázati tapasztalatok, szakmai kérdések 

 

1.1. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét?  

Ismertesse a Kollégium megállapításait! 

1.2. 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? 

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 Kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, 

hogyan valósult meg? Milyen kiemelt eseményeket, évfordulókat támogatott 

a Kollégium a 2013. évben? 

1.4. A Kollégium értékelje a beérkezett és elbírált pályázatok alakulását a 

pályázók szervezeti formája, és székhelye (megyei bontás) szerint! 

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

támogatottnak ítélt pályázatokon altémák szerinti bontásban? Tételenként 

indokolja döntését! 

1.6. A benyújtott pályázatok között hány egyedi és meghívásos pályázattal 

szembesültek? A támogatottak között hány százalék az egyedi és 

meghívásos pályázatok száma, és milyen a megítélt támogatások aránya, 

forintban is kimutatva? 

1.7. Adjon számot a Kollégium a módosítási kérelmek alakulásáról és annak 

feltételezhető okairól! 

1.8. Adjon számot a Kollégium a 2013. évi pénzkeret-felhasználás 

eredményességéről! Ha van, indokolja a kötelezettséggel nem terhelt 

keretmaradvány létrejöttét, mértékét! 

1.9. Bírált-e a Kollégium más kollégiummal közösen pályázatot? Ha igen, hány 

alkalommal? 

1.10. Sikerült-e megvalósítani a pályázati naptárban meghatározottakat? A 

határidők és ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a 

Kollégiumnak? 

1.11. Adjon számot a Kollégium a helyszíni teljesítmény-ellenőrzési vizsgálatok 

szakmai tapasztalatairól! Van-e a Kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával 

kapcsolatban javaslata, reflexiója? Milyen információik vannak a pályázóknál 

végzett pénzügyi ellenőrzésekről? 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát az online 

pályáztatási rendszer? 

2.2. Milyen tapasztalatai voltak az első, kizárólag online pályáztatási évnek a 

Kollégium, illetve a pályázók szempontjából? 

2.3. Van-e a Kollégiumnak az online pályáztatási rendszerrel kapcsolatos 

javaslata, észrevétele, amelyet a jövőben hasznosítani szeretne?   

2.4. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a beérkezett pályázatok 

számában, a pályázók felkészültségében, a pályázatok szakmai 

színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve 

visszaszorulásában? 

2.5. 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? 
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2.6. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más kollégiumokkal, 

valamint az Igazgatósággal?  

2.7. Segíti-e a Kollégium céljainak megvalósítását az NKA más szervezetekkel 

(NGM, KIM, MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása? 

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

mértékben veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, 

szervezetei által kiírt pályázatokat? Ellenőrzik-e, a határon túli pályázatok 

magyarországi és helyi, egyéb támogatási körét? Figyelembe tudja-e venni a 

Kollégium döntésekor a pályázó nyert-e másutt az adott témában, és 

mekkora támogatási összeget? 

2.9. A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott, a Bizottság 2012. 

április 10-én megerősített stratégiai célok, illetve a Kollégiumok 2012. 

szeptember 13-án a Bizottság által elfogadott stratégiái keretében milyen 

régi/új pályázatok kiírását tervezi a Kollégium? 
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A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 2013. évi 

beszámolójának szempontrendszere 

 

 

1. Pályázati tapasztalatok, szakmai kérdések 

 

1.1. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ha 

nem, mi volt a hiba? 

1.2. A beérkezett pályázatok tapasztalatai alapján mérhető volt-e a pályázatok 

költségvetési realitása? 

1.3. Milyen volt a beérkezett pályázatok szakmai igényessége? 

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

mértékben veszi figyelembe a szakterület más hasonló intézményei, 

szervezetei által kiírt pályázatokat? Figyelembe tudja-e venni döntéskor a 

pályázó nyert-e másutt az adott témában, és mekkora támogatási összeget? 

1.5. Adjon a Kollégium számot a Budapest – vidék – határon túli pályázatok 

arányairól! 

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

támogatottnak ítélt pályázatokon (altémák szerint)? 

1.7. Mennyiben fedezte a Kollégium pályáztatásra fordítható keretösszege a 

beérkezett pályázatok által igényelt támogatási összeget, illetve a megítélt 

támogatás összegét? 

1.8. Adjon a Kollégium számot 2013. évi pénzkeret-felhasználás 

eredményességéről! 

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

problémával? Milyen területet érintett? A Kollégium milyen lépéseket lát 

szükségesnek a probléma megoldásában? 

 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Segíti-e, akadályozza-e az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a 

pályázati rendszer? 

2.2. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más szakkollégiumokkal 

valamint az Igazgatósággal?  

2.3. Sikerült-e megvalósítani a Pályázati naptárban meghatározottakat? A 

határidők és ütemtervek betartásával kapcsolatban van-e észrevétele a 

Kollégiumnak?   

2.4. Van-e bármilyen az online pályáztatással kapcsolatos javaslata, észrevétele 

a Kollégiumnak, amelyet a jövőben hasznosítani lehet? 

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

2.6. A Kollégiumnak mi a tapasztalata és a véleménye a pályázati adatlapok 

kitöltésének nehézségeit illetően?  
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Az NKA állandó szakmai kollégiumainak beszámolói 
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Előadó-művészet Kollégiuma 

 

Kollégium vezetője: Nagy Viktor 

Kollégium tagjai: Boronkay Antal, Ember Csaba, Gáspár Máté, Kovács Gerzson Péter, 

Popa Péter, Szarvas József, Szűcs Gábor, Uhrik Dóra, Zsoldos Béla, 

Zsuráfszky Zoltán 

Kollégium titkára: Fodorné Koltai Györgyi 

Kollégium elszámoltatója: Pulai Zsolt 

 

A Kollégium 2013. évben hat alkalommal ülésezett, ebből egy ülés nem döntéshozó, öt 

pedig döntéshozó ülés volt. 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A pályázatok döntő többsége igazolta a kiírt altémák helyességét, amit a beérkezett 

pályázatok nagy száma, a pályázók az előző évekhez viszonyított szokatlanul nagy 

aktivitása, a pályázatok egyre inkább tapasztalható igényessége, szakmai 

színvonala, a projektek létrehozásakor a realitások figyelembe vételének egyre 

jobban látható igénye is alátámasztott.  

A Kollégium úgy látja, hogy a hagyományosan és kiszámíthatóan minden 

alkalommal kiírt pályázatokon túl (új produkciók megvalósítása, forgalmazása, 

hangversenyrendezés, nemzetközi kapcsolatok, hanglemezkiadási programok, 

külföldi művészek, együttesek hazai szereplései stb.) különösen sikeresnek 

mondhatóak azok a kiírások, amelyek az új színházba járó és hangversenyeket 

látogató fiatal közönséget célozták meg. Ezeknek a programoknak – összhangban a 

Bizottság célkitűzéseivel – kiemelt szerepet szántunk, sőt, kutatási programot 

indítottunk a jelenlegi helyzet feltérképezésére, melyet egy olyan átfogó és alapos, 

szakmailag minden fontos részletre kiterjedő, hiánypótló tanulmánnyal zárhattunk 

le, melyre büszkék lehetünk.  

Hasonlóan fontos és új próbálkozás volt a független együttesek bevitele az eddig 

ellenségnek kikiáltott kőszínházakba, felkínálva az együttműködés minden 

lehetséges formáját. Voltak, akik éltek a lehetőséggel, mások felismerve, hogy 

ezzel a lépéssel gyengíthetik a független szcéna kánonjában elfoglalt helyüket, vagy 

a másik oldalon el kell térniük a megszokott napi kőszínházi gyakorlattól, inkább 

látványosan lemondtak róla, vagy úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. 

Érdekes, hogy a globális panaszkodás és az elhatárolódó nyilatkozatok ellenére 

(vagy talán éppen ezért), néhányan éppen a megvetett kőszínházakban kaptak 

reprezentatív munkákat, sőt a Színművészeti Egyetemen is taníthattak, mint pl. 

Horváth Csaba, Bodó Viktor. 

A Kollégium véleménye szerint a jövőben még jobban érdekeltté kell tenni mindkét 

felet – a függetleneket és az őket befogadó budapesti és vidéki kőszínházakat – 

abban, hogy működjenek együtt, ha kell, a kiírások feltételeinek szigorításával. 

 

1.2. Az a Kollégium tapasztalata, hogy a pályázatok döntő többsége eredményesen 

megvalósul, nem egy esetben bizonyíthatóan magas művészi színvonalon, 

összhangban az eredeti célkitűzésekkel. De bármennyire is szeretnénk, nem tudunk 

személyesen eljutni minden eseményre, csak egy kis töredékére a megvalósult 

projekteknek, így kénytelenek vagyunk a részünkre később megküldött anyagok 

alapján tájékozódni. Sajnos ezek a beszámolók sokszor kevés információt 

tartalmaznak, a kötelezően előírtakon kívül szinte semmit. Művészetről lévén szó, 

ahol a nézőszámon, a nézők összetételén, a ráfordított pénz szabályos és arányos 

felhasználásán kívül objektív módon szinte semmi sem mérhető, a lényeget, a 

produktumok művészi színvonalát, hatását csak ritkán tudjuk személyesen 

megtapasztalni. Ennek ellenére kollégáim és jómagam is igyekeztünk minél több 

megvalósult projektet megnézni, meghallgatni és  tapasztalatunk legtöbbször 

pozitív.  
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1.3. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek nemcsak a döntésekben, hanem a 

Kollégium kiírásaiban is megjelentek, például az új, fiatal közönség 

megszólításának, a határon túli színházak nagyobb támogatásának,  vagy a 

színházak közötti együttműködés elősegítésének formájában. Előretört és több 

támogatást kapott az eddig valóban eléggé háttérbe szorított, jobb sorsra érdemes 

cirkuszművészet is. 

A Kollégium kiemelt programjai közül felsorolnánk a VII. Kaposvári Nemzetközi 

Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé, a Tantermi Színházi Projekt és Szemle, a 

Nemzeti Táncszínház düsseldorfi táncvásáron való megjelenésének, a Magyar 

Táncarchívum komplex megújításának, a Jazz Szövetség 2014. évi progjamjainak 

támogatását, valamint a Gárdonyi-évforduló alkalmából kiírt Gárdonyi Zeneszerzői 

Pályázat hangversenyének megvalósítását.   

 

1.4. A pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása szempontjából jól láthatóan vezető 

helyet foglalnak el a nonprofit szervezetek, köszönhetően annak is, hogy a fővárosi 

és vidéki színházak és együttesek nagy része ma már szinte kivétel nélkül ebben a 

gazdasági-szervezeti formában működik. Ez az arány a támogatott pályázatok 

számában is jelentkezik, tehát jelenleg ez a legtámogatottabb szervezeti forma. 

A második a költségvetési szervek által benyújtott pályázati szegmens, amely 

ugyan jóval kisebb, de a megítélt összegek arányaiban alig valamivel marad le a 

nonprofit szervezetektől. A magánszemélyek a harmadik helyen, valamint a 

vállalkozások és a betéti társaságok is nem kevés támogatást mondhatnak 

magukénak.  
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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800 800 480 1 481 848 965 3 280 427 003 836 699 789 368 808 000 24,89 53,8 6,6 
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663 663 391 1 046 076 370 2 094 700 157 638 237 889 260 302 150 24,88 43,8 5,4 
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37 37 22 72 028 873 133 250 419 41 585 973 14 730 000 20,45 2,5 0,3 

Ö
s
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e
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1 500 1 500 893 2 599 954 208 5 508 377 579 1 516 523 651 643 840 150 24,76 100,00 12,3 

A pályázók székhely szerinti megoszlása a beérkezett 1.500 pályázatból 53,8% budapesti,  

43,8%  vidéki, 2,5% külföldi támogatott pályázati arányt mutat. Kevés pályázat érkezett 

Nógrád megyéból (7), Tolna megyéből (9) és Zala megyéből (12), a legtöbb Pest (94), 

Borsod-Abaúj-Zemplén (69) és Csongrád (65) megyéből. Külföldről az előző időszakhoz 

képest (92) jóval kevesebb, mindössze 37 pályázat érkezett, amiből 22 volt támogatott, a 

korábbi 36 támogatott pályázattal szemben. 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 24 24 15 38 667 325 65 953 650 24 318 500 11 750 000 30,39% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 255 255 158 412 431 620 934 269 932 241 462 184 99 965 000 24,24% 

EGYÉB EGYESÜLET 271 271 171 421 406 630 769 648 945 275 013 253 108 318 000 25,70% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 4 4 4 8 345 500 10 272 500 8 345 500 6 900 000 82,68% 

EGYÉNI VÁLLALK. 9 9 5 11 830 200 23 507 850 8 987 300 1 750 000 14,79% 

EGYESÜLÉS 4 4 3 5 345 700 6 295 700 2 345 700 700 000 13,09% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 6 6 2 7 687 305 14 924 305 3 550 000 700 000 9,11% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 2 2 1 3 130 000 7 140 000 1 430 000 300 000 9,58% 

HELYI NEMZ.ÖNK.KTGV.SZERV 4 4 3 8 640 000 18 280 000 6 100 000 1 950 000 22,57% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 5 5 2 4 272 500 8 067 000 750 000 300 000 7,02% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 196 196 99 347 167 064 785 784 178 159 538 161 62 220 000 17,92% 

KAMARA 1 1 1 4 000 000 5 779 000 4 000 000 1 500 000 37,50% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 92 92 50 164 783 216 393 467 539 63 242 893 27 490 000 16,68% 

KÖZALAPÍTVÁNY 3 3 1 1 522 000 2 324 000 422 000 100 000 6,57% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI IR 1 1 1 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 100,00% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 48 48 34 107 605 652 151 169 937 78 792 929 39 450 000 36,66% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 1 1 1 1 051 600 1 231 600 1 051 600 600 000 57,06% 

KTGV-I REND SZ.G.ÖNK.KTGV 5 5 4 9 456 800 16 116 800 6 056 800 2 430 000 25,70% 

MAGÁNSZEMÉLY 186 186 104 156 292 055 262 587 588 82 060 795 33 700 000 21,56% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 361 361 218 835 689 856 1 916 875 445 512 166 851 215 167 150 25,75% 

NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁ 5 5 3 16 274 760 68 804 760 8 274 760 3 000 000 18,43% 

O.NEMZETISÉGI ÖNK.KTGV.SZ 2 2  1 910 000 2 639 000   0,00% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2 2 2 1 154 425 2 548 850 1 154 425 900 000 77,96% 

SPORTEGYESÜLET 2 2  3 830 000 7 070 000   0,00% 

SZÖVETSÉG 11 11 11 13 460 000 19 619 000 13 460 000 10 650 000 79,12% 

Összesen: 1 500 1 500 893 2 599 954 208 5 508 377 579 1 516 523 651 643 840 150 24,76% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 

db 

Elbírált 

db 

Támogatott 

db 

Igényelt 

támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft / 

Igényelt Ft 

Megoszlás 

% 

BÁCS-KISKUN 23 23 12 29 722 005 63 142 114 18 241 600 5 300 000 17,83% 0,05% 

BARANYA 60 60 34 93 997 900 215 445 040 57 138 900 26 615 400 28,31% 0,23% 

BÉKÉS 33 33 19 41 078 550 75 492 306 22 932 550 9 750 000 23,74% 0,08% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 69 69 46 103 276 794 212 995 097 69 601 660 29 810 750 28,86% 0,25% 

BUDAPEST 800 800 480 1 481 848 965 3 280 427 003 836 699 789 368 808 000 24,89% 3,13% 

CSONGRÁD 65 65 36 89 335 181 175 643 699 52 206 741 21 820 000 24,42% 0,19% 

FEJÉR 43 43 28 76 829 255 193 473 100 51 639 755 27 480 000 35,77% 0,23% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 31 31 16 55 899 359 116 494 809 24 964 650 10 820 000 19,36% 0,09% 

HAJDÚ-BIHAR 33 33 21 79 876 320 131 151 565 65 055 500 13 470 000 16,86% 0,11% 

HEVES 30 30 14 68 629 110 110 119 404 32 348 710 10 200 000 14,86% 0,09% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 18 18 15 23 293 588 54 801 615 15 219 788 6 570 000 28,21% 0,06% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 20 20 7 23 397 500 51 166 450 7 867 500 3 150 000 13,46% 0,03% 

KÜLFÖLDI 37 37 22 72 028 873 133 250 419 41 585 973 14 730 000 20,45% 0,13% 

NÓGRÁD 7 7 3 9 939 000 17 090 600 5 100 000 3 400 000 34,21% 0,03% 

PEST 94 94 59 126 924 071 262 486 715 73 248 960 30 391 000 23,94% 0,26% 

SOMOGY 25 25 18 67 198 000 104 173 580 55 438 000 26 375 000 39,25% 0,22% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 13 13 6 18 972 431 43 022 641 7 000 000 2 250 000 11,86% 0,02% 

TOLNA 9 9 6 8 712 035 14 746 070 5 780 835 1 900 000 21,81% 0,02% 

VAS 34 34 21 37 190 950 74 148 958 24 402 550 10 850 000 29,17% 0,09% 

VESZPRÉM 44 44 25 70 140 501 135 803 841 41 150 190 17 350 000 24,74% 0,15% 

ZALA 12 12 5 21 663 820 43 302 553 8 900 000 2 800 000 12,92% 0,02% 

Összesen: 1 500 1 500 893 2 599 954 208 5 508 377 579 1 516 523 651 643 840 150 24,76% 5,47% 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   78 / 267 

 
   

1.5. A megítélt támogatások között az elmúlt időszakhoz hasonlóan sok a viszonylag 

alacsony összeg, de már határozott lépéseket tettünk abba az irányba, hogy az 

arra érdemes produkciók kapják meg a lehetséges maximális támogatást. A 

Kollégiumon belül sokszor folytattunk szakmai vitát arról, hogy inkább kevesebben 

kapjanak támogatást, de azok a legjobb, szakmailag leginkább helytálló projektek 

legyenek. 

A Kollégium által megítélt legmagasabb összegek címzett támogatások, 

céltámogatások, egyedi pályázatok, vagy meghívásos pályázatok. Ilyen a Kaposvári 

Gyermekszínházi Biennálé (9.500.000 Ft), a Tantermi Színházi Szemle (9.500.000 

Ft) egyedi, az Ungvári Főkonzulátus szervezésében lebonyolított Csárdáskirálynő-

turné (14.000.000 Ft) címzett, a Magyar Cirkuszcsillagok (6.100.000 Ft) 

céltámogatása, vagy a Jazz Szövetség meghívásos pályázata (4.000.000 Ft). 

Az olyan különféle, nagyon is eltérő költségigényű projektek, mint a 

hanglemezkiadási programok, a hangversenyrendezés, a könnyűzenei 

hangversenyek, a külföldi művészek, együttesek hazai szereplései esetében 

természetesen nagy különbségek adódnak a megítélt összegek tekintetében, 

amelyek az együttesek nagyságából, az adott program jellegéből fakadnak. 

Ugyanez vonatkozik a produkciók megvalósítása és felújítása, a produkciók 

forgalmazása és terjesztése, vagy a produkciók befogadása altémákra is. Az is 

természetes, hogy a kisebb független együttesek, zenei formációk számára a 

minimális támogatás is létfontosságú. Ami lényeges: például az új színházi 

produkciók megvalósítása és forgalmazása területén 1 millió Ft alatt nem 

támogattunk pályázatot, igaz a 4 millió Ft-os maximálisan adható támogatást sem 

értük el. A kulturális területek kutatására felhívást tettünk közzé, és a legjobbat 

támogattuk. 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3103 Nemzetközi kapcsolatok 100 000 1 400 000 

3104 

Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, 

tanulmányút 400 000 3 500 000 

3108 Egyéb rendezvények 120 000 4 000 000 

3112 Szakmai kiadvány 90 000 400 000 

3113 Egyéb - egyedi 100 000 9 500 000 

3117 Produkciók megvalósítása, felújítása 350 000 2 000 000 

3118 Produkciók forgalmazása, terjesztése 120 000 14 000 000 

3124 

Külföldi művészek, együttesek hazai 

szereplései 100 000 2 700 000 

3125 
Versenyek és szakmai találkozók 

100 000 500 000 

3131 Hanglemezkiadási programok 150 000 2 500 000 

3133 Hangversenyrendezés 80 000 6 500 000 

3139 Könnyűzenei hangversenyek 70 000 2 800 000 

3141 Könnyűzenei hanghordozók készítése 200 000 1 600 000 

3147 Produkciók befogadása 50 000 2 000 000 

3153 Cirkuszművészeti programok 500 000 6 100 000 

3154 Új táncprodukciók megvalósítása 200 000 3 800 000 

3155 

Új színházi produkciók megvalósítása és 

forgalmazása 1 000 000 3 000 000 

3157 Színházi produkciók forgalmazása 500 000 2 000 000 

3181 Kulturális területek kutatása 2 900 000 2 900 000 
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1.6. A benyújtott 1.500 pályázat közül 68 egyedi, 3 meghívásos pályázat volt. A  

támogatott 893 pályázat 7,6%-a volt egyedi, 0,3%-a meghívásos. A megítélt 

643.840.150 Ft-os támogatási összeg 10,8% egyedi, 3,2% pedig meghívásos 

pályázati támogatás. 

 

1.7. A beérkezett és elfogadott módosításokat legtöbben az elszámolási határidőre 

(156), a megvalósítás dátumára (194), és a pénzügyi teljesítés dátumára (194) 

kérték. Viszonylag kevesen (57) szerettek volna jogcímet változtatni, és még 

kevesebben (5) témát, amivel azt kockáztatták, hogy elveszítik a pályázaton kapott 

támogatást. 

A megvalósítás időpontjának módosulása főleg a kisebb együttesekre, egyéni 

alkotókra, független projektekre jellemző. Általában nem mérik föl pontosan a saját 

lehetőségeiket, a befogadók helyzetét, a technikai feltételeket, a résztvevők 

sokszor bizonytalan egzisztenciális helyzetét. Ugyanez vonatkozik a határidőkre. A 

hivatkozási ok legtöbb esetben az, hogy a kértnél kevesebb támogatást kaptak, 

ezért át kell alakítani mindent. Ezeket a módosítási kérelmeket csak a legritkább 

esetben utasítjuk el, kizárólag akkor, ha tisztán látszik, hogy a produkció 

ellehetetlenült. 

A jogcím megváltoztatásánál már sokkal szigorúbb szempontok érvényesülnek, itt 

gyakori az elutasított kérelem. A Kollégium célja nem az, hogy fiskális módon 

akadályt gördítsen a produkciók elé, hanem az, hogy az eredeti pályázati cél 

valósuljon meg. 

 

1.8. A Kollégium ebben az évben is maximálisan élt a rendelkezésére álló kerettel, 

keretmaradványa mindössze 34.750 Ft. 

 

Előadó-művészet Kollégiuma 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   600 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   43 874 900 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   643 874 900 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret 

terhére 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 500  

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret 

terhére) 

  

    - pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatok 

823 559 212 150 

    - címzett keret terhére  2 15 000 000 

    - egyedi keret terhére 68 69 628 000 

Összesen: 893 643 840 150 

    - ebből céltámogatásban részesített 

pályázat 

8 20 000 000 

    - ebből meghívásos pályázat   3 20 900 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, 

következő évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 
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    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 
893 643 840 150 

2013. évi keretmaradvány 0 34 750 

2013. évi technikai halasztott döntések 0   

2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

1.9. A Kollégium más szakkollégiummal nem bírált közösen pályázatot. 

 

1.10. A pályázati kiírások időben elkészültek, az elbírálási procedúrák megfelelő 

időpontban zajlottak. 

 

1.11. A helyszíni ellenőrzések szakmai tapasztalatai alapvetően pozitív képet mutatnak, a 

pályázatban leírtak a rendelkezésünkre álló dokumentumok és a személyes 

megtekintés alapján, általában magas, vagy jó színvonalon valósulnak meg. A 

pénzügyi ellenőrzések alkalmával a tavalyinál kedvezőbb helyzetet 

regisztrálhattunk: a számlázással, a teljesítés igazolásával, az ÁFA 

visszaigényléssel, a kifizetési jogcímekkel kapcsolatosan kevesebb észrevételt 

kellett tennünk. A Kollégium az ellenőrzéseket alaposnak, gyakoriságukat illetően 

elegendőnek és minden esetben korrektnek látja. 

 

2.  Működési kérdések 

 

2.1. Az online pályáztatási rendszer egyértelműen segíti az NKA döntési folyamatát és 

véleményünk szerint nagy mértékben meg is gyorsítja azt. 

 

2.2. A Kollégium munkája sokkal könnyebb lett, hiszen a pályázatokat szinte azonnal, a 

beérkezés után alig valamennyi idővel megkapjuk. Az egymással való előzetes 

kommunikáció lehetősége is jóval megkönnyítette az értékelés folyamatát, és maga 

a közös értékelés, a szavazás is gördülékenyebb azáltal, hogy mindenki előre 

kialakíthatta saját álláspontját és megismerhette a többiekét.  

A pályázók a kezdeti bizonytalankodások után hamar megbarátkoztak az új online 

rendszerrel, amihez jól láthatóan az NKA Igazgatósága minden létező segítséget 

megadott. A Kollégium úgy látja, hogy a pályázati kedv nem csökkent a bevezetett 

új rendszer következtében, és bár 2013-ban kevesebb pályázat érkezett, mint 

2012-ben, de ezt a csökkenés nem az online rendszer bevezetése eredményezte.    

 

2.3. A Kollégium már az online rendszer bevezetésekor sok kisebb-nagyobb javaslatot 

tett, amit folyamatosan igyekeztünk az illetékesekhez eljuttatni, akik szemmel 

láthatóan figyelembe is vették azokat és igyekeztek kiküszöbölni a problémákat. 

 

2.4. A beérkezett pályázatok száma csökkenést, a támogatott pályázatok száma viszont 

némi növekedést mutat: a 2012-ben beérkezett 1.837 és 882 támogatott 

pályázathoz képest 2013-ban 1.500 beérkezett és 893 támogatott pályázatot 

regisztráltunk. 2012. évben a beérkezett és támogatott pályázatok aránya 48% 

volt, ez 2013-ban 59,5%-ra emelkedett. 

A pályázatok szakmai színvonala némileg javult ugyan, de még sokan nem érik el 

azt a szintet, ami kívánatos volna. Különösen igaz ez a gazdasági elemzésekre, a 

forgalmazási tervekre, a befogadókkal kapcsolatos körültekintő és reális 

helyzetelemzésre. Mások, akik már itt-ott némi szakmai hírnévre tettek szert, azt 

gondolják, hogy minimális programterv alapján is kaphatnak támogatást, ami azt 
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jelenti, hogy még egy használható szinopszist, költségvetést, forgalmazási tervet 

sem tesznek le az asztalra. Nekik, sajnos csalódniuk kellett.  

Komoly visszaesés tapasztalható a határon túli színházak részéről, ami néhány, 

eddig stabilan működő művészeti műhely egyre bizonytalanabb helyzetéből, az 

általuk alig tervezhető jövőből adódik.  

A határon túli színházak többségének igénye az, amit a Kollégium megértett és 

támogat, hogy a határon túli színházaknak több évre szóló, határozott 

programokból álló kiírásokat kell megfogalmazni, ami megszüntetné a jelenlegi 

létbizonytalanságot és tervezhetővé tenné a jövőt. 

 

2.5. A Kollégium a szakterületre jellemző, speciális problémával nem találkozott. 

 

2.6. Kapcsolatunk a Bizottsággal és más kollégiumokkal eseti jellegű, az Igazgatósággal 

és annak munkatársaival viszont szinte napi kapcsolatban vagyunk.  

 

2.7. A Kollégiumnak nincs más szervezetekkel együttműködési megállapodása. 

 

2.8. A Kollégium természetesen figyelembe vesz minden olyan egyéb támogatást, 

amiről információt tud szerezni és ez eddig elég jól működött, hiszen nem egyszer 

fedeztünk fel párhuzamosságokat és ezeket a pályázatokat időben kiszűrtük. 

Döntéseink előtt mindig igyekszünk feltérképezni a lehetséges támogatókat, 

többnyire sikerrel. A határon túli pályázóknál a magyarországi támogatói kör jól 

látható és behatárolható, a helyi és egyéb már sokkal nehezebben. A Magyar 

Művészeti Akadémiához viszont nagyon sok és egyre több támogatási kérelem 

érkezik, tehát ezen a területen célszerű lenne összehangolni a támogatásokat a 

párhuzamosságok elkerülése érdekében.  

 

2.9. Ez a kérdés nem releváns, mivel az Előadó-művészet Kollégiuma ebben a formában 

megszűnt. 

 

 

 

Nagy Viktor 

kollégiumi vezető 
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Előadó-művészet Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

03 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 121 121 0  48 0  0  73 0  114 303 739 114 303 739 59 926 525 25 767 000 22,5 

04 

OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS, 

TOVÁBBKÉPZÉS, 

TANULMÁNYÚT 

8 8 0  
 

0  0  8 0  16 633 600 16 633 600 16 633 600 10 300 000 61,9 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 68 68 0  30 0  0  38 0  86 143 941 86 143 941 54 322 270 26 840 000 31,2 

12 SZAKMAI KIADVÁNY 18 18 0  6 0  0  12 0  6 015 000 6 015 000 4 215 000 3 090 000 51,4 

13 EGYÉB - EGYEDI 89 89 1 20 0  0  68 0  190 229 510 190 229 510 154 199 310 69 628 000 36,6 

17 

PRODUKCIÓK 

MEGVALÓSÍTÁSA, 

FELÚJÍTÁSA 

204 204 0  133 0  0  71 0  445 223 013 445 223 013 171 213 473 60 100 000 13,5 

18 
PRODUKCIÓK 
FORGALMAZÁSA, 

TERJESZTÉSE 

152 152 0  74 0  0  78 0  250 207 013 250 207 013 141 994 402 60 742 000 24,3 

24 

KÜLFÖLDI MŰVÉSZEK, 

EGYÜTTESEK HAZAI 

SZEREPLÉSEI 

88 88 0  23 0  0  65 0  153 259 740 153 259 740 113 279 740 42 810 000 27,9 

25 
VERSENYEK ÉS SZAKMAI 

TALÁLKOZÓK 
38 38 0  1 0  0  37 0  17 670 000 17 670 000 17 170 000 9 165 000 51,9 

31 
HANGLEMEZKIADÁSI 

PROGRAMOK 
15 15 1 3 0  0  11 0  21 406 460 21 406 460 17 769 160 10 100 000 47,2 

33 HANGVERSENYRENDEZÉS 330 330 26 94 0  0  210 0  577 908 413 577 908 413 353 411 942 121 348 150 21,0 

39 
KÖNNYŰZENEI 

HANGVERSENYEK 
166 166 14 53 0  0  99 0  229 000 496 229 000 496 108 526 639 36 500 000 15,9 

41 
KÖNNYŰZENEI 

HANGHORDOZÓK KÉSZÍTÉSE 
31 31 1 10 0  0  20 0  24 086 638 24 086 638 16 375 100 8 000 000 33,2 

47 PRODUKCIÓK BEFOGADÁSA 23 23 1 7 0  0  15 0  62 431 760 62 431 760 46 416 760 19 500 000 31,2 
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Előadó-művészet Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 

A
lt
é
m

a
 

B
e
é
rk

e
z
e
tt

 

E
lb

ír
á
lt
 

É
rv

é
n
y
te

le
n
 

E
lu

ta
s
ít
o
tt

 

H
a
la

s
z
to

tt
 

T
e
c
h
n
. 

h
a
la

s
z
to

tt
 

T
á
m

o
g
a
to

tt
 

V
is

s
z
a
v
o
n
t 

Ig
é
n
y
e
lt
 

T
á
m

o
g
a
tá

s
 

(B
e
é
rk

e
z
e
tt

) 

E
lb

ír
á
lt
 

p
á
ly

á
z
a
to

k
 

ig
é
n
y
e
 

T
á
m

o
g
a
to

tt
 

p
á
ly

á
z
a
to

k
 

ig
é
n
y
e
 

M
e
g
ít
é
lt
 

tá
m

o
g
a
tá

s
 

M
e
g
ít
é
lt
/I

g
é
n
y
e
lt
 

tá
m

o
g
a
tá

s
 

 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

53 
CIRKUSZMŰVÉSZETI 

PROGRAMOK 
11 11 0  3 0  0  8 0  48 340 000 48 340 000 24 350 000 20 000 000 41,4 

54 
ÚJ TÁNCPRODUKCIÓK 

MEGVALÓSÍTÁSA 
88 88 0  29 0  0  59 0  198 825 746 198 825 746 148 384 730 88 250 000 44,4 

55 

ÚJ SZÍNHÁZI PRODUKCIÓK 

MEGVALÓSÍTÁSA ÉS 

FORGALMAZÁSA 

21 21 0  14 0  0  7 0  72 696 439 72 696 439 25 345 000 13 800 000 19,0 

57 
SZÍNHÁZI PRODUKCIÓK 
FORGALMAZÁSA 

28 28 0  15 0  0  13 0  82 672 700 82 672 700 40 090 000 15 000 000 18,1 

81 
KULTURÁLIS TERÜLETEK 

KUTATÁSA 
1 1 0  0  0  0  1 0  2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 100,0 

Összesen: 1 500 1 500 44 563 0  0  893 0  2 599 954 208 2 599 954 208 1 516 523 651 643 840 150 24,8 
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Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 

 

Kollégium vezetője:  Pottyondy Péter 

Kollégium tagjai: Farkas Mária, Földes László, Mihályfi László, 

Prof. Dr. Müller Ferenc, Dr. Zsidi Paula 

Kollégium titkára:  Gász Boglárka 

Kollégium elszámoltatója:  Oroszlán Balázs, Siegel Fanni, Stohl Szandra 

 

A kollégium életében a 2013. évben több – az előző évekhez képest – markáns új elem 

jelent meg. Ilyen volt az online pályáztatás és az online pályázatok értékelése, az 

ugrásszerűen megnőtt támogatási keret, a rendkívül nagyszámú módosítási kérelem is. 

2013 négy altéma esetében különös év volt, mivel – korábbi ez irányú javaslatunkat 

elfogadva – az NKA Bizottsága lehetővé tette a korábbi tavaszi meghirdetési időpont 

módosítását őszre, így három altéma esetében az időjárás-érzékeny projektek (műemléki 

felújítási, állagmegóvási munkák, ásatások) támogatása 2014 tavaszára, a lehetséges 

munkavégzés időpontjára eljuthat a támogatottakhoz. Ugyancsak sikerült módosítani a 

nemzetközi tagdíj befizetéseket támogató pályázatunk kiírási időpontját őszre, így a 

következő év elején tudják a támogatott szervezetek befizetni a nemzetközi szervezethez 

való tartozásuk tagdíját. Az előbbiek azt jelentették, hogy a négy altémára vonatkozó 

pályázati felhívást 2013. évben kivételesen két alkalommal jelentette meg a Kollégium. A 

kétszeri meghirdetésről a szakmai fórumokon és a médiában tájékoztattuk a 

pályázóinkat, így a 2013-ban, két lépcsőben beadott pályázatok száma három altéma 

esetében meghaladta a 2012. évi szám kétszeresét, egy altémánál (3236) 5 pályázattal 

maradt alatta a 2012-es szám duplájának. A lépésváltás tehát jól sikerült! 

A városépítészet, a kortárs építészet, a belsőépítészet, a tájépítészet, a 

műemlékvédelem, a régészet területén az alkotás, a terjesztés és a megőrzés 

támogatása állt továbbra is a Kollégium támogatási koncepciójának fókuszában, 

ugyanakkor figyeltünk arra, hogy a pályázatok mögött elkötelezett, alkotó emberek 

állnak, akiknek esetenként más és más környezetben, eltérő feltételek között kell 

megvalósítani a kitűzött, támogatott célt. 

A Kollégium 2013. évben hat alkalommal ülésezett, ebből egy ülés nem döntéshozó, öt 

pedig döntéshozó ülés volt. 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A Kollégium 2013-ban 3 nyílt pályázati felhívásban 11 altémát írt ki, melyekre 432 

db pályázat érkezett. Ezek közül 343-at tudott támogatni a Kollégium. A 

támogatott/beérkezett pályázatok aránya 13,0%-kal javult 2012. évhez képest, 

ami nem kis mértékben annak köszönhető, hogy a 2013-as felhívások 

összeállításánál figyelembe vettük a megelőző év tapasztalatait és változtattunk, 

pontosítottunk a felhívási szövegeken. Javította a hatékonyságot a szakmai és 

közmédiában megjelentetett, elhangzott több tájékoztatásunk, és bizonyára az 

online pályáztatásból fakadó, egyértelműbb pályázási körülmények is.  
A 11 altéma közül 9-nél 80% fölötti a támogatott pályázatok száma a 

beérkezettekhez képest. A műemlék épületeknél fennálló veszély elhárítására kiírt 

pályázat esetében a támogatottság 64,7%-os volt, mert ezeket a pályázatokat a 

kedvező támogatási feltételek miatt különösen kritikusan és figyelmesen kell 

bírálnia a kollégiumnak. Az alkotói pályázat támogatottsága 45,5% volt. Ennek 

okát a kollégium abban látja, hogy ennél a pályázatnál – a pályázat jellegéből 

fakadóan - kevés megkötés tehető, így a benyújtott anyagok értékelemzésével 

lehet az elvárt szakmai színvonalat fenntartani. A műemlékvédelem ügyének 

népszerűsítésére kiírt pályázatunk volt a legalacsonyabb „támogatottságú” 

(33,3%), mivel itt a kiírásban rögzítettek szerint csak egy nyertes pályázót 

hirdettünk ki.  

A fentiek alapján Kollégiumunk úgy ítéli meg, hogy pályázataink a szakmában 

fennálló, valós igényeket szolgálják.  
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1.2. A korábbi évekhez hasonlóan változatlanul úgy látja a Kollégium, hogy a 

megvalósult pályázatok eredményesek. A kiírt 11 pályázat közül 6 esetében a 

szakmai beszámolók, a 2 műemléki helyreállítást segítő pályázatunk esetében a 

szakmai beszámolók mellett az NKA által készített független szakmai értékelés 

segíti a pályázatok eredményességének reális értékelését.  

Az alkotói pályázatok esetében szintén van mód a szakmai beszámoló 

értékelésére, de a megírt kéziratok közbülső „félkész” termékek. Nagyon sok 

múlik a kézirat kiadványként való megfogalmazásának minőségétől. Ez sokszor 

nem az alkotón, hanem a kiadón múlik. A befejező fázis – a kiadott könyv, 

kiadvány minőségének - értékelése a Könyvkiadás Kollégiuma feladata.  

Sajnálatos módon a Vizuális Művészetek Kollégiumával közösen kiírt, kétfordulós 

pályázatunk eredményessége megkérdőjeleződött. Kollégiumunkra jutó első 

forduló – a műalkotás befogadására szolgáló hely meghatározásának támogatása 

– évek óta alacsony pályázói számmal zajlik. A második forduló, amit a Vizuális 

Művészetek Kollégiuma bonyolít, nehézségekkel küzd. Ez hat vissza az első 

fordulóra is. A negatív jelenség értékelésére, a megoldás megkeresésére felvettük 

a kapcsolatot a társkollégium új vezetőjével, Sturcz Jánossal, aki időt kért a 

kérdésben való tájékozódásra. 

Kollégiumunk 2012-ben írta ki először a helyi védettségű emlékek megóvását és 

az ehhez kapcsolódó munka elvégzésére alakult civil szerveződések létesítését 

segítő kétfordulós pályázati felhívását. A pályázati kiírás jó célkitűzésnek tűnt, de 

a beérkezett pályázatok nem igazolták az előzetes elképzeléseket. A közjó 

kívánatos szolgálata helyett a magánérdek érvényesítésének szándékát tükrözték 

a pályázatok. Úgy értékelte a Kollégium, hogy a pályázati kiírás szellemével, 

célkitűzésével megelőzte a ma valós társadalmi igényeket. Az elmúlt év végéig 

kiírt felhívásokra beérkezett, összesen 4 pályázathoz Kollégiumunk kiírja a 

második fordulót, de ebben a formában nem folytatjuk ezt az elképzelést és nem 

írunk ki új első fordulót. Kollégiumunk hisz a kitűzött cél helyességében, ezért 

tovább keressük a társadalmilag időszerű, eredményes kiírási formát. 

 

1.3. A Kollégium 2013-ban is nagy figyelemmel fordult az NKA Bizottsága által kitűzött 

kiemelt témák, feladatok felé. Változatlanul a legnagyobb keretösszeggel kiírt nyílt 

felhívásaink a műemléki helyreállítást, a műemlékekkel kapcsolatos 

veszélyelhárítást támogató pályázataink, melynek keretében számos pusztuló 

kastély, kúria, uradalmi épület, középkori vár, templom felújítása vált 

lehetségessé. Bizottsági határozattal a Kollégiumunkhoz került rendkívüli 

támogatási keret segítségével nagy összegű támogatás meghívásos formában 

való odaítélésére volt lehetősége a Kollégiumunknak a szigligeti Eszterházy-

kastély, a zsennyei Bezerédj-kastély és nyolc ormánsági fakazettás templom 

felújítása esetében.  

Kiemelt kollégiumi célként határozta meg az NKA stratégiája az Andrássy-negyed 

projekt támogatását. Bár építészeti koncepció pályázat már lezajlott a témában, 

az ügy még nem konkretizálódott annyira, hogy az a Kollégium eszközeivel 

támogatható lenne. 

Kollégiumunk keresi annak formáját, hogy a műemlékvédelemhez hasonlóan 

hogyan tudná a magas színvonalú, kortárs építőművészet ügyét az elméleti síkon 

(szakmai kéziratok, kiállítások, konferenciák, média) túl a szakmagyakorlás 

(tervezés, építés) terén is támogatni. Meg kívánjuk vizsgálni, hogy az NKA 

működését szabályozó törvény keretében van-e lehetőség építészeti 

tervpályázatok kiírásának, díjazásának támogatására, segítve ezzel a kortárs 

építészet ügyét. 

Kollégiumunk 2014. évre átnyúló kiemelt programja volt a műemlékvédelem 

ügyének népszerűsítését célzó, 2013-ban kiírt, nyílt pályázat. A több rétegű 

(konferencia sorozat, vándorkiállítás, digitális adatbázis létesítés) elvárásnak 

leginkább megfelelő pályázat kiválasztása komoly szakmai kihívást, felelősséget 

jelentett Kollégiumunknak. A kiválasztott, támogatott pályázó által szervezett 
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programindító konferencia és kiállítás, valamint az első vidéki rendezvény sikere 

reményt ad arra, hogy a 2014. év végéig tartó eseménysorozat a kiírói 

szándéknak megfelelően előre mozdítja az elbizonytalanodott magyarországi 

műemlékvédelem ügyét. 

2013-ban is figyelemmel fordult a Kollégium a kiemelt események, évfordulók 

felé. A Gárdonyi Emlékév keretében támogatta a Kollégium Gárdonyi Géza egri 

szülőházának és az író gárdonyi keresztelő kápolnájának felújítását. Támogattuk 

továbbá az ICOMOS Történeti Városok Nemzetközi Szakbizottsága alapításának 

30. évfordulója alkalmából Magyarországon rendezett ünnepi ülést. 

 

1.4. Kollégiumunk a beérkezett pályázatok értékelésekor elsősorban a pályázatok 

szakmai tartalmának színvonalát, megalapozottságát, korszerűségét, 

időszerűségét, indokoltságát vizsgálja. A legritkább esetben kerül elő bírálati 

szempontként a pályázó szervezeti formája.  

Ha az alábbi, 2013. évi adatokat tartalmazó táblázatot értékeljük, akkor a 

következőket látjuk: 

A pályázók szervezeti formája szerinti megoszlás: 

 költségvetési szerv   26,9% 

 nonprofit szervezet   37,5% 

 vállalkozás      8,9% 

 magánszemély   25,2% 

 állami nonprofit szervezet    0,2% 

 betéti társaság     1,3%  

A költségvetési szervek, nonprofit szervezetek dominanciáját a műemléki 

felújításokra, veszélyelhárításra, régészeti kutatásra kiírt pályázataink 

eredményezik, hiszen a pályázattal érintett ingatlanok tulajdonosai főként ebből a 

körből kerülnek ki. A magánszemélyek viszonylag nagy számát az alkotói 

pályázatok és a szakmai rendezvényeken való részvételt támogató pályázataink 

adják. 

A támogatott/beérkezett pályázatok darabszámának és aránya: 

 költségvetési szerv   82,4% 

 nonprofit szervezet   87,4% 

 vállalkozás      73,2% 

 magánszemély   61,5% 

 állami nonprofit szervezet    0% 

 betéti társaság     100% 

A megítélt/igényelt támogatás aránya: 

 költségvetési szerv   68,4% 

 nonprofit szervezet   75,4% 

 vállalkozás      51,9% 

 magánszemély   54,9% 

 állami nonprofit szervezet    0% 

 betéti társaság     81,3% 

A fenti darabszámra és a támogatási összegre vonatkozó mutatók lényegében 

egyenletes tendenciát mutatnak. Ebből kiválik az 1 db nem támogatott állami 

nonprofit szervezeti pályázat, és a 6 betéti társaságtól érkezett pályázat, melyek 

mindegyikét támogatta a Kollégium.  
Kollégiumunk a szakmai fórumokon és a médiában rendszeresen tájékoztatja a 

pályázókat a szakterületünkön lehetséges NKA támogatási formákról, ezért 

elmondható – ezt tükrözi az értékelő táblázat is – hogy pályázóink az egész 

ország területéről vannak, eloszlásuk tükrözi a Magyarországon minden területen 

általános tendenciákat. Szakmai életünk fórumai, szervezetei főként a 

városokhoz, leginkább a fővároshoz és a nyugat-magyarországi nagyvárosokhoz 

tartoznak. A műemléki és régészeti emlékeink az ország egész területén 

megtalálhatóak. Évek óta tapasztaljuk, hogy a 2-3%-os határon túli pályázói 

részvétel mellett a maradék 97-98% fele-fele arányban oszlik meg a főváros és 
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vidék között. Igaz ez mind beérkezett, mind a támogatott pályaművekre 

vonatkozóan. 2013-ban ezek a számok az alábbiak szerint alakultak: 

 vidék     54,0% 

 Budapest    43,5% 

 határon túli       2,5% 

  
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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464 463 363 2 332 237 712 3 293 731 349 1 987 074 242 1 611 155 100 69,08 100,00 5,0 

 

 

A megyei megoszlást vizsgálva három kiugró adatot látunk a 2013. évi összesítésben. 

Baranya és Pest megyét, valamint Budapestet. A két megye egyértelműen a címzett 

támogatások nyomán odakerült, jelentősebb összegű támogatások miatt emelkedik ki a 

többi közül. Ha a két megye esetében nem számolunk a három nagyösszegű 

támogatással, akkor azt látjuk, hogy Baranya megye a többi megyével megegyező 

mértékű támogatásban részesült, Pest megye pedig központi szerepével, Budapesthez 

való közelségével „érdemli” ki az átlag háromszorosával való támogatottságot. Budapest 

az országos események, a civil szervezeti és oktatási központok miatt évek óta kiemelt 

szerepet játszik. A megyei adatok összességében tükrözik az országban kialakult 

Budapest-központúságot. Ezen az évek óta állandó jelenségen a Kollégium számára 

rendelkezésre álló eszközökkel nem tudunk és nem is kívánunk változtatni.
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 6 6 6 17 213 750 18 175 000 17 213 750 14 000 000 81,33% 

BEVETT EGYHÁZ 6 6 5 12 722 620 15 693 029 6 425 408 3 700 000 29,08% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 25 25 22 68 451 172 88 693 184 64 305 172 51 847 000 75,74% 

EGYÉB EGYESÜLET 51 51 44 105 310 930 117 522 244 100 231 547 70 899 000 67,32% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 1 1 1 2 535 000 3 025 000 2 535 000 500 000 19,72% 

EGYESÜLÉS 3 3 2 1 780 000 3 160 550 1 150 000 550 000 30,90% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 44 43 35 248 205 684 408 885 062 176 330 331 111 050 000 44,74% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 3 3 3 17 826 000 42 672 000 17 826 000 16 500 000 92,56% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 11 11 11 61 485 632 103 177 921 61 485 632 48 400 000 78,72% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 51 51 40 618 923 503 798 673 455 545 957 603 469 167 900 75,80% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 38 38 34 180 228 881 322 525 010 161 648 151 115 780 000 64,24% 

KAMARA 4 4 4 10 193 000 11 443 000 10 193 000 6 300 000 61,81% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 33 33 26 214 988 380 327 336 191 169 346 380 121 595 000 56,56% 

KÖZALAPÍTVÁNY 1 1 1 150 000 150 000 150 000 150 000 100,00% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 30 30 26 48 999 789 64 694 602 42 056 789 27 492 000 56,11% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 3 3 2 9 441 501 15 992 354 6 550 113 6 200 000 65,67% 

KTGV-I REND SZ.G.KP.KTGV. 1 1   40 000 000 40 000 000     0,00% 

MAGÁNSZEMÉLY 117 117 72 95 217 160 125 973 218 67 925 988 52 267 200 54,89% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 14 14 13 462 445 579 603 612 234 460 345 579 442 650 000 95,72% 

ORSZ.NEMZETISÉGI ÖNKORM. 1 1 1 2 550 000 3 000 000 2 550 000 1 000 000 39,22% 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 1   7 000 000 11 175 338     0,00% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8 8 4 41 827 129 68 456 980 13 899 797 11 717 000 28,01% 

TÁRSASHÁZ. 11 11 11 58 948 002 93 900 977 58 948 002 39 390 000 66,82% 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSU 1 1   5 794 000 5 794 000     0,00% 

Összesen: 464 463 363 2 332 237 712 3 293 731 349 1 987 074 242 1 611 155 100 69,08% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 23 23 12 29 722 005 63 142 114 18 241 600 5 300 000 17,83% 0,05% 

BARANYA 60 60 34 93 997 900 215 445 040 57 138 900 26 615 400 28,31% 0,23% 

BÉKÉS 33 33 19 41 078 550 75 492 306 22 932 550 9 750 000 23,74% 0,08% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 69 69 46 103 276 794 212 995 097 69 601 660 29 810 750 28,86% 0,25% 

BUDAPEST 800 800 480 1 481 848 965 3 280 427 003 836 699 789 368 808 000 24,89% 3,13% 

CSONGRÁD 65 65 36 89 335 181 175 643 699 52 206 741 21 820 000 24,42% 0,19% 

FEJÉR 43 43 28 76 829 255 193 473 100 51 639 755 27 480 000 35,77% 0,23% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 31 31 16 55 899 359 116 494 809 24 964 650 10 820 000 19,36% 0,09% 

HAJDÚ-BIHAR 33 33 21 79 876 320 131 151 565 65 055 500 13 470 000 16,86% 0,11% 

HEVES 30 30 14 68 629 110 110 119 404 32 348 710 10 200 000 14,86% 0,09% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 18 18 15 23 293 588 54 801 615 15 219 788 6 570 000 28,21% 0,06% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 20 20 7 23 397 500 51 166 450 7 867 500 3 150 000 13,46% 0,03% 

KÜLFÖLDI 37 37 22 72 028 873 133 250 419 41 585 973 14 730 000 20,45% 0,13% 

NÓGRÁD 7 7 3 9 939 000 17 090 600 5 100 000 3 400 000 34,21% 0,03% 

PEST 94 94 59 126 924 071 262 486 715 73 248 960 30 391 000 23,94% 0,26% 

SOMOGY 25 25 18 67 198 000 104 173 580 55 438 000 26 375 000 39,25% 0,22% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 13 13 6 18 972 431 43 022 641 7 000 000 2 250 000 11,86% 0,02% 

TOLNA 9 9 6 8 712 035 14 746 070 5 780 835 1 900 000 21,81% 0,02% 

VAS 34 34 21 37 190 950 74 148 958 24 402 550 10 850 000 29,17% 0,09% 

VESZPRÉM 44 44 25 70 140 501 135 803 841 41 150 190 17 350 000 24,74% 0,15% 

ZALA 12 12 5 21 663 820 43 302 553 8 900 000 2 800 000 12,92% 0,02% 

Összesen: 1 500 1 500 893 2 599 954 208 5 508 377 579 1 516 523 651 643 840 150 24,76% 5,47% 
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1.5. A legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által 

támogatottnak ítélt pályázatokon az alábbiak szerint alakult: 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3202 Alkotói támogatás 160 000 480 000 

3204 
Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, 

tanulmányút 
100 000 1 500 000 

3208 Egyéb rendezvények 100 000 5 500 000 

3213 Egyéb - egyedi 250 000 18 000 000 

3214 Nemzetközi tagdíjak 92 000 3 950 000 

3229 
Művészeti alkotások létrehozása, 

restaurálása 
38 000 250 000 

3232 
Építőművészeti alkotások bemutatása a 

médiában, dvd-n 
500 000 8 000 000 

3234 
Régészeti lelőhelyek feltárása, 

állagmegóvása 
140 000 5 000 000 

3235 Műemlékek állagmegóvása, restaurálása 350 000 300 000 000 

3236 Műemlékek veszély-elhárítása 1 000 000 7 000 000 

3238 
Helyi védettségű emlékek állagmegóvása, 

helyreállítása 
500 000 500 000 

3239 Műemlékvédelem népszerűsítése 34 000 000 34 000 000 

 

Az alkotói támogatással esetenként több alkotó egy művön való munkáját 

támogatjuk. Ilyenkor az adható maximális támogatást osztjuk el az alkotótársak 

között. 

A szakmai rendezvényeken való részvétel és azok szervezésének költségigénye 

nagy eltérést mutat attól függően, hogy hazai, vagy esetleg távol-keleti 

rendezvényről van-e szó. E két pályázat esetében ezt tükrözi a minimum és 

maximum összeg közötti nagyságrendi különbség. 

A 2013. évi 13 egyedi támogatásoknál a kiugróan magas maximális támogatási 

összeggel szakmánk legjelentősebb civil szervezetének – Magyar Építészek 

Szövetsége – sanghaji előadás sorozatát támogattuk, ami Hudecz Lászlóhoz 

kapcsolódó évforduló alkalmából került megrendezésre Sanghajban a Hudecz 

Memorial Hallban.  

A nemzetközi tagdíjak szervezetenként eltérőek. Kollégiumunk minden pályázó 

esetében törekszik a teljes díj fedezésére. 

A 3232 számú altémánál a kis pályázati szám miatt Kollégiumunk minden esetben 

a teljes igényelt összeget megítélte. 

Az építészet ügyének médiában való megjelentetésére kiírt pályázatunknál a 

támogatások megítélésekor körültekintően vizsgálja a Kollégium a pályázó 

szakmai előéletét, referenciáit. Ez magyarázza a támogatások alsó és a felső 

határának jelentős eltérését. 

A régészeti feltárások és a műemléki felújítások támogatására kiírt pályázataink 

esetében pályázati felhívásban meghatároztuk az adható maximális támogatás 

mértékét. A 3234 és 3236 számú altémáknál ezt tükrözik a maximum számok. A 

3235 számú altémánál a céltámogatásként megítélt, kastély-felújítási programot 

támogató összeg markánsan eltér az altémában adható maximális értéktől 

(13.000.000 Ft). E kérdés helyes értelmezéséről Kollégiumunk egyeztetést 

kezdeményezett az NKA vezetésével, melyen meggyőző érveket hallottunk a 

kiugróan magas támogatási összeg indokoltságáról. 

A helyi védettségű értékek megóvására és a műemlékvédelem népszerűsítésére 

kiírt pályázatainknak egy-egy támogatottja volt, így ott értelemszerűen a 

minimális és a maximális támogatás megegyezik. 
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1.6. 2013-ban 14 db egyedi pályázatot bírált el a Kollégium, melyek közül 13-nak ítélte 

meg az igényelt támogatási összegget. A 13 db pályázat a 2013-ban támogatott 

363 pályázat 3,6%-a. Az összesen megítélt 45.000.000  Ft pedig az éves összes 

támogatási összeg 2,8%-a. Az egyedi támogatások száma számottevően nőtt 

2012-höz képest, ami két, speciálisan 2013-ra jellemző okra vezethető vissza. 

Egyrészt az online pályázati rendszer nehézségeiből, újszerűségéből, másrészt a 

már említett négy altéma (3214, 3234, 3235, 3236) dupla kiírásából fakadó 

pályázói hibák, mulasztások korrekciójára adott lehetőséget az egyedi pályázatok 

befogadásával a kollégium.  

A meghívásos pályázatok száma 11 db volt. Az ezekre fordított támogatási összeg 

a 2013-ban megítélt teljes támogatási összeg (2013. évi támogatás + 2014. évi 

keret terhére megítélt támogatás) 49,7%-a. Ez lényegesen nagyobb szám, mint 

más években. Ennek oka, hogy a múlt évben a kiemelt kastély, kúria felújítási 

program keretében jelentős, eseti támogatási keretnövelésre volt mód. 

 

1.7. 2012-ben is már ugrásszerűen nőtt a módosítási kérelmek száma, de sajnos 

2013-ban sem sikerült ezt a növekedést pályázati eszközökkel megállítani. 256 db 

módosítási kérelem elenyésző része (9 db) jogcím módosítás okán történt, a többi 

lényegében 1/3-1/3 arányban oszlik meg a pénzügyi teljesítési határidő, 

megvalósítási dátum, és az elszámolási határidő, mint módosítási indok között. 

Nagyon reméljük, hogy a már többször említett négy altéma (3214, 3234, 3235, 

3236) meghirdetési idejének előre hozatala markáns módosítási kérelemszám 

csökkenést eredményez a 2014-es évben. Az alkotói pályázatok esetében a 

módosítási kérelmek egyik fő oka az előkészítő kutatások kiszámíthatatlan idő 

igénye az újra strukturált műemléki rendszerben. Bízunk benne, hogy a műemléki 

intézmény rendszer – így a tervtárak, építészeti múzeum – működésének 

stabilizálódásával az ilyen típusú halasztási kérelmek száma is csökken. 

1.8. A 2013. évben a Kollégium történetének kiugróan legmagasabb pénzkeretével - 

1.368.115.100 Ft-al - gazdálkodhatott. Ez az éves keretből (450.000.000 Ft), az 

előző évi keretmaradványból (84.653.000 Ft), a Gárdonyi évhez tartozó címzett 

keretből (30.000.000 Ft), a Bizottság által Kollégiumunkhoz irányított meghívásos 

pályázatokra szánt összegekből (800.000.000Ft), végül a nevezési díjakból 

származó pénzekből (13.405.000Ft) tevődött össze, amit egy zárolás (-9.942.900 

Ft) csökkentett.  

Kollégiumunk nyílt pályázati felhívásokkal 493.115.100 Ft-ot, címzett, 

meghívással 786.000.000 Ft-ot, egyedi pályázatok útján 45.000.000 Ft-ot, 

összesen 1.324.115.100 Ft-ot ítélt meg kollégiumi döntéssel, amihez hozzáadódik 

a 2014-es keret terhére, a négy, másodszor is kiírt pályázat kapcsán megítélt 

287.040.000 Ft. Mindösszesen 1.611.155.100 Ft a Kollégium által 2013-ban 

támogatásra megítélt összeg.  

A Kollégium a 2013. évben a tárgy évet követő 2014. évre, 88 pályázathoz 

kapcsolódóan hozott döntést, 287.040.000 Ft összegben. 

A múlt év végén 44.000.000 Ft keretmaradvány képződött a Kollégiumunknál, 

ami főként a meghívásoknál jelentkező problémák (nem támogatható 

célmeghatározás) miatt született, illetve a többfordulós pályázatainkra félretett 

keret miatt szükséges. 

 

Építőművészet és Örökségvédelem 

Kollégiuma 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   450 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   918 115 100 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 
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Felhasználható éves keret   1 368 115 100 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret 

terhére 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Beérkezett pályázatok száma 463   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret 

terhére) 

    

    - pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatok 

255 493 115 100 

    - címzett keret terhére  7 786 000 000 

    - egyedi keret terhére 13 45 000 000 

Összesen: 275 1 324 115 100 

    - ebből céltámogatásban részesített 

pályázat 

0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   11 800 500 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, 

következő évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 88 287 040 000 

    - tárgyévet követő 2. év   0 

    - tárgyévet követő 3. év   0 

Összesen: 88 287 040 000 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 
363 1 611 155 100 

2013. évi keretmaradvány   44 000 000 

2013. évi technikai halasztott döntések 0   

2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 3   

 

1.9. Az elmúlt években eredményes együttműködése volt a kollégiumnak az 

Iparművészeti Szakmai Kollégiummal műalkotások épületekben való 

elhelyezésének támogatására. A 3229 számú altéma keretében kétfordulós 

pályázat zajlott, aminek első fordulóját a Kollégiumunk írta ki az építészeti hely 

kialakításának támogatására, a második fordulót a társkollégium a műalkotás 

létrehozására, elhelyezésére. 2013-ban Kollégiumunk kiírta a pályázat első 

fordulóját, amire 3 pályázat érkezett be. Mindhármat támogattuk. Tudomásunk 

szerint a Vizuális Művészetek Kollégiuma felfüggesztette a második forduló 

kiírását. Ahogy azt az 1.2. pontban jeleztük, tájékozódni kívánunk a 

társkollégiumnál a további szándékaikkal kapcsolatban. 

A Könyvkiadás Kollégiumával állandósult és megerősödött az együttműködés, ami 

a Kollégiumunk szakterületére eső könyvkiadási pályázatok építész, régész 

szakmai értékelését, a döntésben való aktív közreműködést jelenti. 2013-ban a 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma nem kérte segítségünket, ugyanakkor örömmel 

vettük, hogy szakterületünk meghatározó nyomtatott és internetes orgánumaival 

több éves támogatási megállapodás született. Ez a korábbinál biztosabb alapot 

nyújt az érintettek számára. 

1.10. Nagy eredménye a Kollégium és az NKA Igazgatósága együttműködésének, hogy 

2013-ban módosítani tudtuk a kezdetektől fennálló pályázati kiírási rendet. Négy 

altéma kiírási időpontját negyed évvel korábbra hozva teljesítettük pályázóink 

kérését, így a finanszírozás jobban igazodik az időjárás érzékeny építési, régészeti 

munkákhoz, illetve a nemzetközi tagdíj befizetési rendhez.  
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Kollégiumunk 2013-ban lényegesen többször ülésezett (hat alkalommal), mint a 

korábbi években. Erre azért volt szükség, mert a szokásos éves kereten túl 

jelentős további támogatási kerettel rendelkezhettünk, aminek felhívásait a plusz 

források megjelenésének ütemében kellett összeállítani, majd a beérkezett 

pályázatokat értékelni. Kollégiumunk lelkesedéssel és felelősséggel végezte ezt a 

munkát, de kívánatosnak tartanánk – a pályázók érdekében is – visszatérni a 

követhető, tervezhető pályázati rendhez a címzett támogatások esetében is. 

 

1.11. A helyszíni teljesítmény-ellenőrzési rendszer jól kialakított rendjét bizonyítja, hogy 

gyakorlatilag megismételhető a 2012. évi beszámolóban e kérdéssel kapcsolatban 

leírtak. 

Kollégiumunk minden tagjának egybehangzó véleménye, hogy a helyszíni 

ellenőrzés szakmailag nagyon hasznos. Több olyan közvetlen információhoz 

jutunk a pályázókkal való személyes találkozáson keresztül, amit kollégiumi 

munkánkban jól tudunk hasznosítani. A folyamat indokoltságát és megfelelőségét 

igazolja, hogy – tapasztalatunk szerint – minden résztvevő (pályázó – NKA 

Ellenőrzési Osztály – kollégiumi tag) komolyan veszi az ellenőrzési munkát. Az 

ellenőrzés jegyzőkönyvét minden esetben megkapja az abban részt vállaló 

kollégiumi tag, továbbá valamennyi – pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési – 

vizsgálati jelentést a Kollégium vezetője. Így a Kollégium minden tagja értesülhet 

az ellenőrzés munkánkat befolyásoló momentumairól. 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Az online rendszer jó bevezető képzéseinek, a megfelelő technikai feltételek 

biztosításának (projektoros kivetítés), Gász Boglárka, kollégiumi titkárunk kiváló 

előkészítő munkájának, és a kollégiumi tagok számítógépes felkészültségének 

köszönhetően Kollégiumunk első „online” éve zökkenőmentesen zajlott. Az új 

rendszer lényegesen kezelhetőbbé, áttekinthetőbbé, olcsóbbá tette a 

pályázatértékelési munkát. Ennek elengedhetetlen feltétele volt, hogy kollégiumi 

tagjaink rendelkeznek olyan saját tulajdonú PC-vel vagy laptoppal, amin keresztül 

az esetenként nagyméretű file-okban közölt adatokat kezelni tudták. Javasoljuk, 

hogy a kollégiumi tagok munkájukhoz kapjanak egységes, NKA tulajdonú hardver 

eszközt! 

 

2.2. Kollégiumunk tagjai egybehangzóan pozitívan ítélik meg az első online 

pályáztatási évet. Lényegesen egyszerűbb volt az adatforgalom az NKA és a 

kollégiumi tagok között, mint a korábbi – nyomtatott anyagokon alapuló – 

években. Már az értékelés időszakában is élt a kollégiumi tagok közötti 

kommunikáció, ami a korábbi rendszerben csak a konkrét döntéshozatalkor 

létezett.  

Pályázóink nem jelezték, hogy alapvető nehézségeik lennének az online pályázati 

rendszerrel, csupán azt kellett megszoknia, megértenie főként az egyedi 

pályázatot beadni szándékozóknak, hogy a rendszer nem nyitott folyamatosan. 

 

2.3. Első évi tapasztalataink alapján az online rendszer jól működik. A pályázatokhoz 

csatolt alátámasztó anyagokat a Pályázók a technikai lehetőségeiktől függő 

minőségben szkennelik, ami esetenként olvashatatlan, értékelhetetlen. Javasoljuk, 

hogy ilyen esetekben a pályázatot befogadó munkatársak – jobb értékelhetőség 

érdekében - kérjék a Pályázóktól az értékelhetetlen dokumentum újbóli feltöltését. 

Az elszámolás mellé benyújtott szakmai anyagok értékelésekor az online rendszer 

nem engedi meg a szakmai értékelés esetleges, utólagos módosítását, így egy 

tévesen jelölt minősítés javítására nincs a rendszerben lehetőség. Kérjük a javítás 

lehetőségének beépítését a rendszerbe!  
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Ugyancsak a rendszer kötöttsége – ha jól tudjuk – hogy a hiányosnak tartott 

szakmai beszámolókhoz utólag beérkező anyagokat nem lehet az eredeti szakmai 

beszámolóhoz csatolni, hanem csak külön, új tételként tölthető fel az értékelő 

felületre. Így előfordulhat, hogy egy pályázat két-három tételként mutatkozik az 

értékeléskor. Szerencsésebb lenne, ha egy pályázat csak egy soron jelenne meg, 

aminek kiegészíthető lenne a tartalma. 

 

2.4. 2013-ban négy altémához (3214, 3234, 3235, 3236) tartozó pályázati 

felhívásunkat kétszer írtuk ki. Érdekes tapasztalat, hogy a két kiírásra beérkezett 

pályázatok száma nagyjából a duplája a 2012. évben ezekre az altémákra 

beérkezett pályázatoknak. Markáns növekedés a nemzetközi tagdíjak 

befizetésének támogatására kiírt pályázatunknál mutatkozik, ami abból fakad, 

hogy szakmai szervezeteink 2013-ban jobban nyitottak a saját nemzetközi 

szakmai szervezeteik felé.  

A pályázatok szakmai színvonala javult. Ezt bizonyítja, hogy 2013-ban a 

beérkezett 464 pályázat közül csupán 7 volt érvénytelen, míg 2012-ben ez a szám 

a 342 beérkezett pályázat mellett 35 volt. 

2013-ban arányosan a legnagyobb számban az alkotói pályázatnál és a műemléki 

épületeknél szükséges veszélyelhárításra kiírt pályázatnál került sor elutasításra. 

Az alkotói pályázatoknál sok egészen szűk kört, esetenként egy-egy családot 

érintő monográfia megírása volt a pályázat tárgya, amit a Kollégium nem 

minősített széles közérdeklődést kiváltó, támogatandó témának. A veszély 

elhárítási altémánál több pályázat inkább a műemléki helyreállítást támogató 

altémába volt sorolható, ezért ezek elutasításával nagyobb támogatási keret jutott 

kisebb önrészt követelő, valós veszély-elhárítási projektekre. 

 

2.5. Miután 2013-ban, a három időjárásfüggő és egy időpont függő altémánkkal 

kapcsolatos kérésünk megoldódott, most nem látunk magunk előtt további 

szakterületünkre speciálisan jellemző problémát. 

 

2.6. Kollégiumunkat, szakterületünket Dr. Meggyesi Tamás professzor úr képviselte a 

Bizottságban. 2013 végén megbízatása lejárt. Ezúton is köszönjük a Kollégiumban 

és a Bizottságban végzett csendesen mértékadó több éves munkáját! 

A kinevezett új építész szakmai bizottsági tagot, Ekler Dezsőt Kollégiumunk 

tájékoztatta a közelmúlt történéseiről, a létező pályázatokról és a Kollégiumot 

foglalkoztató kérdésekről. 

A többi szakmai kollégiummal való kapcsolatunkról már írtunk az 1.9. pontban. Az 

ott leírtakon kívül a kollégiumközi kapcsolataink csupán informálisak. 

Az NKA Igazgatóságával folyamatos, intenzív és előrevivő a Kollégium kapcsolata. 

Krucsainé Herter Anikó főigazgató asszony és munkatársai minden esetben 

hatékonyan segítenek Kollégiumunknak a felmerülő kérdések értelmezésében, 

eldöntésében, az esetleges problémák megoldásában.  

 

2.7. Kollégiumunk munkáját az NKA általunk ismert együttműködési megállapodásai 

érzékelhető formában nem befolyásolják, ugyanakkor a Kollégium tagjai 

kapcsolatrendszerén keresztül rálátásunk van más meghatározó szakmai 

szervezetek munkájára (MNV, Magyar Művészeti Akadémia), ami orientálja, segíti 

munkánkat. 

 

2.8. Van rálátásunk a magyarországi szakmai szervezeteink országon belüli és határon 

túli működésére, de hivatalos tájékoztatási megállapodásunk nincs velük. A 

környező országok szakmai támogatási szervezeteivel nincs kapcsolatunk.  

A pályázók pályázatuk pénzügyi részében feltüntethetik a projekt támogatásában 

az NKA-n kívül résztvevő szervezeteket és támogatásuk mértékét. Ez, a legtöbb 

esetben a projekt megvalósíthatóságának igazolásához elengedhetetlen. A 

megítélt összeg és az előírt önrész csak szerencsés esetekben fedezi a teljes 

költséget, ezért gyakran feltüntetik a pályázók a hiányzó fedezetrész forrását, 
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mértékét. Ezek valóságtartalmát a pénzügyi ellenőrzés során van módunk 

kontrolálni. 

 

2.9. 2013 nagyon intenzív éve volt a kollégiumnak. A négy altémára (3214, 3234, 

3235, 3236), „duplán” kiírt felhívás, a gyengélkedő kétfordulós pályázataink 

(3229, 3238) gondozása, a műemlékvédelem ügyét népszerűsítő nyílt pályázat 

(3239), valamint a sok meghívásos, egyedi pályázat, a nagyszámú visszatervezés, 

módosítás intézése lekötötte az erőnket. A 2012. évről írt beszámolóban jeleztük, 

hogy szándékában áll a Kollégiumnak egy új, építészeti, műemléki és régészeti 

„munkateremtő” pályázati kiírás megalkotása, ami érdekelté teszi az 

ingatlantulajdonosokat abban, hogy a birtokukban lévő értékes, a nemzeti vagyon 

részét képező ingatlanokat méressék fel, a területükön lévő régészeti lelőhelyeket 

tárassák fel, és e munkák eredményét dokumentálják. 2013-ban ez a pályázati 

felhívás nem született meg. Reményünk van rá, hogy a 2014-es év nyugodtabb 

lesz, így lesz módja a kollégiumnak a Bizottság által már korábban támogatott 

elképzelés megvalósítására. 

 

 

Pottyondy Péter 

kollégiumi vezető 
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Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

02 ALKOTÓI TÁMOGATÁS 77 77 0  42 0  0  35 0  36 059 200 36 059 200 15 880 000 12 040 000 33,4 

04 

OKTATÁS, SZAKMAI 

KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS, 

TANULMÁNYÚT 

33 33 0  2 0  0  31 0  14 683 309 14 683 309 14 288 309 8 008 000 54,5 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 82 82 1 13 0  0  68 0  129 338 508 129 338 508 112 140 093 61 645 000 47,7 

13 EGYÉB - EGYEDI 14 14 0  1 0  0  13 0  58 041 380 58 041 380 56 918 380 45 000 000 77,5 

14 NEMZETKÖZI TAGDÍJAK 15 15 0  1 0  0  14 0  17 830 840 17 830 840 17 250 840 17 227 000 96,6 

29 

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 

LÉTREHOZÁSA, 

RESTAURÁLÁSA 

3 3 0  0  0  0  3 0  438 100 438 100 438 100 438 000 99,9 

32 

ÉPÍTŐMŰVÉSZETI 

ALKOTÁSOK BEMUTATÁSA 

A MÉDIÁBAN, DVD-N 

14 14 0  3 0  0  11 0  37 933 930 37 933 930 33 139 930 30 280 000 79,8 

34 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

FELTÁRÁSA, 

ÁLLAGMEGÓVÁSA 

41 41 0  3 0  0  38 0  101 372 303 101 372 303 92 325 915 60 920 000 60,1 

35 

MŰEMLÉKEK 

ÁLLAGMEGÓVÁSA, 

RESTAURÁLÁSA 

130 129 2 9 3 0  115 1 1 536 255 135 1 525 028 410 1 398 513 727 1 193 667 200 77,7 

36 
MŰEMLÉKEK VESZÉLY-
ELHÁRÍTÁSA 

51 51 4 14 0  0  33 0  319 196 666 319 196 666 210 884 607 147 429 900 46,2 

38 

HELYI VÉDETTSÉGŰ 

EMLÉKEK 

ÁLLAGMEGÓVÁSA, 

HELYREÁLLÍTÁSA 

1 1 0  0  0  0  1 0  500 000 500 000 500 000 500 000 100,0 

39 
MŰEMLÉKVÉDELEM 

NÉPSZERŰSÍTÉSE 
3 3 0  2 0  0  1 0  80 588 341 80 588 341 34 794 341 34 000 000 42,2 

Összesen: 464 463 7 90 3 0  363 1 2 332 237 712 2 321 010 987 1 987 074 242 1 611 155 100 69,1 
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Folyóirat-kiadás Kollégiuma 

 

Kollégium vezetője: Dr. Bednanics Gábor 

Kollégium tagjai: Dr. Kamp Salamon, Kollár Árpád, Dr. Márialigeti Károly, P. Szabó 

Ernő, Dr. Szakács László, Szenes István, Szentmártoni János 

Kollégium titkára: Bencze Krisztina, Sztanojev Edina 

Kollégium elszámoltatója: Jávori Péter 

 

 

A Kollégium 2013. évben négy alkalommal ülésezett, melyből mind a négy ülés 

döntéshozó volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések  

 

1.1. A 2013-ban kiírt pályázatot csupán a print és online lapok különbségére alapozva 

bontottuk altémákra, így lényegesen egyszerűsödött a pályázók tájékozódása. A 

támogatási összeg maximalizálásával továbbra is reális költségvetésre alapozott 

pályázatok készítésére igyekeztük rávezetni a pályázókat. A kiírás 

eredményességét a kiosztható támogatási összeg többszörösét igénylő pályázatok 

is igazolják. 

 

1.2. A pályázatok eredményesek, hiszen kivétel nélkül megvalósultak a vállalások – 

még ha egyes esetekben módosított programmal is. Az ellenőrzések során 

törekszünk arra, hogy a tervezett és realizált eredmények közötti összhangot 

alaposan vizsgáljuk, s ez alapján ítéljük meg a pályázat sikerességét. 

 

1.3. A több évre átnyúló pályázati lehetőséget korábban megteremtettük. A 

tárgyévben csupán ellenőrzésre és szakmai felülvizsgálatra volt szükség 

esetükben. 2013-ban kiemelt programunk nem volt. Egyedi pályázat keretében a 

Szent István-évhez csatlakozva a Szent István nyomában című tematikus 

kiadvány megjelenését támogattuk. 

 

1.4. A Kollégium tagjai között egyetértés van a tekintetben, hogy a decentralizáció 

elvét érvényesítsük, illetve a határon túli fórumokat is kellő mértékben 

támogassuk. A pályázók azonban zömében fővárosi bejegyzésűek, ennélfogva 

innen érkezett a legtöbb pályázat is. A döntések során így a megítélt támogatások 

aránya a következő képpen alakult: 68,8%-ban budapesti lapok, 20,2%-ban 

vidékiek és 11,0%-ban határon túliak részesültek támogatásban. Ez az arány a 

magyar folyóirat-piac sajátosságaival is korrelál, a tavalyi döntéshez képest a 

vidéki és határon túli lapok támogatási aránya növekedett. 
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A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 

S
z
é
k
h
e
ly

 

B
e
é
rk

e
z
e
tt

 

E
lb

ír
á
lt
 

T
á
m

o
g
a
to

tt
 

Ig
é
n
y
e
lt
 t

á
m

o
g
a
tá

s
 

M
e
g
v
a
ló

s
ít
á
s
h
o
z
 

s
z
ü
k
s
é
g
e
s
 t

e
lj
e
s
 

ö
s
s
z
e
g
 

T
á
m

o
g
a
to

tt
 

p
á
ly

á
z
a
to

k
 i
g
é
n
y
e
 

M
e
g
ít
é
lt
 t

á
m

o
g
a
tá

s
 

M
e
g
ít
é
lt
 F

t 
/ 

Ig
é
n
y
e
lt
 F

t 

T
á
m

. 
p
á
ly

á
z
a
to

k
 

m
e
g
o
s
z
lá

s
a
 

Ö
s
s
z
 d

b
 s

z
á
m

h
o
z
 

v
is

z
o
n
y
ít
v
a
 

 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 
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229 435 263 798 193 077 2 936 992 458 860 101 503 490 496 000 61,45 68,8 3,6 

V
id

é
k
 

97 177 77 318 762 156 894 938 302 246 332 990 133 109 000 41,76 20,2 1,0 

K
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27 64 42 88 908 800 534 033 668 120 516 460 66 600 000 74,91 11,0 0,6 

Ö
s
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e
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e
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353 676 382 1 205 864 033 4 365 964 428 1 226 950 953 690 205 000 57,24 100,00 5,3 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 19 34 20 60 053 500 209 729 673 70 843 500 38 500 000 64,11% 

BEVETT EGYHÁZ 2 3 2 2 790 000 10 325 000 3 600 000 2 100 000 75,27% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 92 173 113 332 221 410 1 219 112 205 392 892 220 214 500 000 64,57% 

EGYÉB EGYESÜLET 76 163 100 182 946 586 686 659 118 271 415 610 145 950 000 79,78% 

EGYÉB KÖZTESTÜLET 1 2 2 3 000 000 15 808 000 6 000 000 5 000 000 166,67% 

EGYÉB ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓ 1 2  2 900 000 17 400 000   0,00% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 6 12 8 8 920 000 36 194 000 11 278 000 8 000 000 89,69% 

EGYÉNI VÁLLALK.  3 2  3 345 000 2 350 000 1 500 000 0,00% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 7 13 9 20 656 000 92 604 250 26 754 411 12 050 000 58,34% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 2 3 2 1 783 240 3 560 040 2 438 520 1 300 000 72,90% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT  1   3 700 000   0,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 10 17 8 41 372 890 110 346 190 25 422 500 14 900 000 36,01% 

KAMARA 1 2 1 6 000 000 15 300 000 6 000 000 4 000 000 66,67% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 80 141 47 298 140 365 1 242 041 920 155 302 000 87 600 000 29,38% 

KÖZALAPÍTVÁNY 2 3 2 7 740 000 16 400 000 12 000 000 9 000 000 116,28% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 21 42 31 73 303 376 234 080 440 112 508 526 64 400 000 87,85% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 8 13 12 19 916 000 43 078 260 30 975 260 18 646 000 93,62% 

KTGV-I REND SZ.G.KP.KTGV. 1 2 2 3 308 866 6 066 866 6 066 866 3 200 000 96,71% 

MAGÁNSZEMÉLY 1 4  500 000 7 100 000   0,00% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 17 30 15 109 735 800 286 144 850 72 882 850 47 559 000 43,34% 

NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁ 1 1  7 000 000 10 000 000   0,00% 

O.NEMZETISÉGI ÖNK.KTGV.SZ  1   4 078 736   0,00% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  1   40 030 000   0,00% 

SZAKSZERVEZET 1 2 2 2 400 000 7 000 000 4 800 000 4 400 000 183,33% 

SZÖVETSÉG 3 7 4 14 076 000 35 959 880 13 420 690 7 600 000 53,99% 

TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORM 1 1  7 100 000 9 900 000   0,00% 

Összesen: 353 676 382 1 205 864 033 4 365 964 428 1 226 950 953 690 205 000 57,24% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 2 11 1 11 854 460 61 732 896 7 080 000 3 000 000 25,31% 0,03% 

BARANYA 11 16 5 27 703 062 67 125 021 9 460 000 4 500 000 16,24% 0,04% 

BÉKÉS 4 6 1 26 980 000 60 861 000 8 000 000 8 000 000 29,65% 0,07% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 7 14 11 24 593 240 51 332 840 34 823 160 16 800 000 68,31% 0,14% 

BUDAPEST 229 435 263 798 193 077 2 936 992 458 860 101 503 490 496 000 61,45% 4,17% 

CSONGRÁD 18 24 11 33 221 730 58 303 730 26 280 000 14 200 000 42,74% 0,12% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 5 10 6 20 273 300 57 953 950 21 066 350 12 500 000 61,66% 0,11% 

HAJDÚ-BIHAR 9 19 9 14 047 250 82 876 870 13 297 880 6 250 000 44,49% 0,05% 

HEVES 1 1   2 442 000 2 442 000     0,00%   

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 1 3   1 100 000 9 769 102     0,00%   

KOMÁROM-ESZTERGOM 6 12 6 20 040 000 45 870 000 24 150 000 18 600 000 92,81% 0,16% 

KÜLFÖLDI 27 64 42 88 908 800 534 033 668 120 516 460 66 600 000 74,91% 0,57% 

NÓGRÁD 1 2 1 5 833 000 19 267 000 5 172 000 4 000 000 68,58% 0,03% 

PEST 13 21 5 59 570 000 166 107 371 22 500 000 11 109 000 18,65% 0,09% 

SOMOGY 4 8 4 12 554 200 35 375 918 13 460 000 5 700 000 45,40% 0,05% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 3 8 6 10 530 000 31 051 600 18 120 000 8 900 000 84,52% 0,08% 

TOLNA 2 4 1 5 713 800 14 503 000 2 905 800 1 000 000 17,50% 0,01% 

VAS 4 6 1 20 228 114 64 316 150 4 665 800 1 000 000 4,94% 0,01% 

VESZPRÉM 5 10 7 18 554 000 50 622 000 28 508 000 12 750 000 68,72% 0,11% 

ZALA 1 2 2 3 524 000 15 427 854 6 844 000 4 800 000 136,21% 0,04% 

Összesen:  353 676 382 1 205 864 033 4 365 964 428 1 226 950 953 690 205 000 57,24% 5,86% 
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1.5. A hagyományos nyomtatott lapok altémájában a legalacsonyabb támogatás 

összege 300.000 Ft volt, a kiadott példányszámok és a terjesztés függvényében 

megítélhető összegként, a legmagasabb 8.000.000 Ft, amit a lap költséges 

kivitele, példányszáma és kulturális jelentősége indokolt. Az online lapok esetén a 

legalacsonyabb összeg 200.000 Ft volt, mely a pályázó igényeihez és a korábbi 

évek döntéseihez igazodott, a legmagasabb pedig 3.500.000 Ft, ami a lap 

kulturális fontosságával és a közölt tartalom színvonalával és mennyiségével 

korrelál. 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3313 Egyéb - egyedi 500 000 10 000 000 

3335 

Max.6 millió forintos összköltségvetésű 

hagyományos folyóirat 200 000 3 000 000 

3336 

Min.6 millió forintos összköltségvetésű 

hagyományos folyóirat 3 000 000 8 000 000 

3338 

Max.4,5 millió forint összköltségvetésű 

internetes lapok 300 000 3 500 000 

3341 Hagyományos laptámogatás 300 000 5 000 000 

3342 Online laptámogatás 200 000 2 500 000 

 

1.6. A 2013-as évben meghívásos pályázatunk nem volt, egyedi támogatásban 21 

pályázó részesült, ami az összes támogatott pályázat 10%-a (összesen 5.770.500 

Ft). 

 

1.7. A Kollégiumhoz a 2013-as évben 64 módosítási kérelem érkezett, a legnagyobb 

arányban jogcímet érintő kérdésekben. Kisebb, de szintén nagy arányban 

kérvényezték a pályázók a határidő, illetve egyéb, pl. az éves lapszámokra, 

összevont kiadásokra vonatkozó speciális módosításokat. A megvalósítás 

dátumának módosítása is szerepelt kérelemként, immár kisebb arányban. 

Elutasított kérelem a jogcím módosításai tekintetében fordult elő. 

 

1.8. A Kollégium a rendelkezésre álló forrásokat teljesen kihasználta. 

 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma Pályázatok db 

száma 

Ft 

Eredeti éves keret   450 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   40 205 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   490 205 000 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret 

terhére 

Pályázatok db 

száma 

Ft 

Beérkezett pályázatok száma 352  

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret 

terhére) 

  

    - pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatok 

216 432 500 000 

    - címzett keret terhére  0 0 

    - egyedi keret terhére 21 57 705 000 
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Összesen: 237 490 205 000 

    - ebből céltámogatásban részesített 

pályázat 

0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   0 0 

Tárgyévi keretet nem terhelő, 

következő évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 145 200 000 000 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 145 200 000 000 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 

382 690 205 000 

2013. évi keretmaradvány 0 0 

2013. évi technikai halasztott döntések 0   

2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 27   

 

 

1.9. A Kollégium más Kollégiummal közösen nem bírált pályázatot. 

 

1.10. A pályázati naptárban rögzítetteknek megfelelően haladt éves tervezésében a 

Kollégium, halasztott döntésre azonban ez évben is szükség volt, a rendelkezésre 

álló 2013-as keret tervezett és végül rendelkezésre álló összegeinek 

függvényében. 

 
1.11. A szakmai ellenőrzések során többnyire minden pályázat sikeresnek, 

teljesítettnek, a tervekkel összhangban megvalósulónak mutatkozott. Szakmailag 

nem indokolt további vizsgálati elem beillesztése az ellenőrzés folyamatába, a 

Kollégium tagjai az esetleges negatív tapasztalatokat (amikor is eltér a vállalt terv 

a megvalósítottól) igyekeznek az éves szakmai bírálat, illetve a következő 

pályázat kiírása alkalmával is figyelembe venni. A pénzügyi vizsgálatokról mind az 

elszámoltatóktól, mind az ellenőröktől kielégítő és részletes információkat kapnak 

a Kollégium tagjai. 

 
2. Működési kérdések 

 

2.1. A pályázók informális visszajelzései alapján az online pályáztatás gördülékeny 

volt, áttekinthető és logikus. Bevezetése és alkalmazása az élesítés után 

problémamentes volt, mind a pályázók, mind a  kollégium tagjai sokkal könnyebb 

és használhatóbb pályáztatási formát ismertek meg ebben a struktúrában. 

 

2.2. A Kollégium tagjai számára ismeretlen felület volt az online pályázati rendszer, de 

könnyen megtanulható volt a használata, még a számítógépes munkától 

némiképp távol álló kollégák számára is. Összességében könnyen kezelhető, 

hasznos funkciókkal rendelkező felületként barátkoztunk meg a rendszerrel. A 

pályázók is elfogadható mértékben kezelték a pályázati felületet, néhány ponton 

(pl. a pályázat szakterületét illetően) szükséges a pályázók erősebb 

koncentrációja, illetve a rendszerleállások miatti problémák is (főképp elszámolási 

időszakban) nagyobb odafigyelést igényelnek. 

 

2.3. A pályázati rendszer működése kielégítő. 
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2.4. A korábbiakhoz képest a beérkezett pályázatok száma stagnálni látszik, a 

pályázók egyre körültekintőbben, reálisabban készítik el pályázatukat és 

költségvetésüket. A pályázatok szakmai színvonala a támogatásokat tekintve 

kiváló, a nem támogatott pályázatok esetében sem feltétlenül a szakmai nívó, 

hanem az esetleges más források biztosította lehetőségek adják az alapot a 

döntéseinkhez. A támogatott részterületek közötti paritásos viszony megtartására 

törekszünk, figyelembe véve egyes ágazatok speciális vonatkozásait is: azok a 

pályázatok, melyek kifejezetten rá vannak utalva az írásbeli médiumok 

hordozószerepére (irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő lapok), nagyobb 

számban, de támogatási összegben nem kiemeltebben szerepelnek a döntés 

során, ugyanakkor nem szorulnak háttérbe azon folyóiratok sem, melyek fontos 

kulturális, művészeti értéket hordoznak. 

 

2.5. A Kollégium mindig a következő évre vonatkozólag osztja ki támogatását. 

Amennyiben a tervezett keretekben módosítás történik, úgy a pályázók egész 

évre vonatkozó tervei szenvednek sérelmet. Mivel egyre nagyobb a támogatási 

igény (köszönhetően a korábbi források elapadásának), a Kollégiumra is nagyobb 

teher hárul. A Kollégium ennek a megnövekedett igénynek csak a korábbi évek 

támogatási arányának növelésével képes megfelelni, s ehhez a keretek pontos 

ismeretére van szükség a pályázat évenkénti kiírásakor. 

 

2.6. Az Igazgatósággal a pályázat kialakítása, a keret felosztása és a döntés folyamata 

tekintetében folyamatos és kielégítő volt az együttműködés. A Bizottsággal a 

kollégiumi munka keretében példás a kapcsolat, más szakkollégiumokkal pedig 

folyamatosan egyeztetünk a közös feladatokat illetően. 

 

2.7. A Kollégium más szervezetekkel való együttműködésében a folyamatos 

kommunikáció fontosságát hangsúlyozza. Az NKA és a KIM között létrejött 

Együttműködési megállapodás biztosította keretösszeg lehetővé teszi, hogy a 

halasztott pályázatok közül 2 támogatásban részesülhessen, reméljük, további 

együttműködés és támogatás is lehetővé válik a közeljövőben – tekintettel arra, 

hogy egyre több olyan pályázat érkezik a Kollégiumhoz, amelyek korábban 

önkormányzati vagy állami szervezet (közvetett vagy közvetlen) támogatását 

élvezték, ám efféle forrás már nem áll rendelkezésükre. 

 

2.8. A pályázat kiírásakor nem feltétlenül ismerjük a többi pályázatot, mert az erre 

vonatkozó információk csupán esetileg és nem mindig megfelelő mértékben 

jutnak el hozzánk. A döntések alkalmával a kollégiumi tagok természetesen jelzik 

azokat az egyéb támogatási formákat, amelyek az adott pályázó esetén szóba 

jöhetnek. A határon túli lapok ellenőrzése – főként a helyi támogatásoknál – 

bonyolult, sokszor kivitelezhetetlen, ám a kollégiumi tagok széles körű 

tapasztalata és tájékozottsága e tekintetben is hasznosul. Döntéskor figyelembe 

vesszük, rendelkezik-e a pályázó más forrással, támogatással is, ennek 

mértékében igyekszünk a Kollégium támogatásának mértékét megállapítani.    

 

2.9. Mivel a Kollégium az új pályázati szerkezetét alapos átgondolás útján valósította 

meg, egyelőre nem tervezzük új jellegű pályázatok kiírását. A folyóiratok 

kiadásának helyzete eleve nem igényel efféle nagy ívű strukturális változtatást. Az 

eddigi tapasztalatokat természetesen mindig beépítjük az aktuális pályázati 

kiírásba. 

 

 

Dr. Bednanics Gábor 

kollégiumi vezető 
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Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

13 EGYÉB - EGYEDI 24 25 0  4 0  0  21 0  100 710 900 103 465 900 90 373 000 57 705 000 57,3 

35 

MAX.6 MILLIÓ FORINTOS 

ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ 

HAGYOMÁNYOS FOLYÓIRA 

0  118 0  31 0  0  87 0  0  224 124 990 172 792 391 108 400 000 100,0 

36 

MIN.6 MILLIÓ FORINTOS 

ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ 

HAGYOMÁNYOS FOLYÓIRA 

0  104 2 41 0  0  61 0  0  571 969 424 352 831 160 239 700 000 100,0 

38 

MAX.4,5 MILLIÓ FORINT 

ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ 

INTERNETES LAPOK 

0  101 0  33 0  0  68 0  0  247 168 300 168 119 560 84 400 000 100,0 

41 
HAGYOMÁNYOS 

LAPTÁMOGATÁS 
215 214 0  83 20 0  111 1 797 414 247 793 414 247 348 626 676 166 950 000 20,9 

42 ONLINE LAPTÁMOGATÁS 114 114 0  73 7 0  34 0  307 738 886 307 738 886 94 208 166 33 050 000 10,7 

Összesen: 353 676 2 265 27 0  382 1 1 205 864 033 2 247 881 747 1 226 950 953 690 205 000 57,2 
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Könyvkiadás Kollégiuma 

 

 

Kollégium vezetője: Dr. Thimár Attila 

Kollégium tagjai: Dr. Bertha Zoltán, Bucsi Szabó Zsolt, Prof. Dr. Falus András, Dr. 

Falusi Márton, Dr. Hermann Róbert Dsc, Prof. Dr. Kellermayer 

Miklós, Dr. Kengyel Miklós, Szemadám György, Venyigéné Makrányi 

Margit  

Kollégium titkára: Fekete Gabriella 

Kollégium elszámoltatója: Unger Ákos 

 

 

A Kollégium 2013. évben hét alkalommal ülésezett, melyből 5 ülés döntéshozó 2 ülés 

nem döntéshozó ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A kiírt altémák helyességét a pályázatok visszaigazolták. A könyvkiadás nagy 

területét a támogatás szempontjából helyes paraméterek szerint osztottuk fel. 

Igaz ezzel együtt az is, hogy nem mindegyik területen érkeztek be egyformán 

magas színvonalú pályázatok. Azokban az altémákban – s különösen ilyenek 

voltak a digitális altémák –, ahol nem érkeztek be megfelelő minőségű pályázatok, 

az előre meghirdetett keretnél kevesebb támogatást ítélt meg a Kollégium. 

Sajátos helyzetben van a felsőoktatási szakkönyv altéma, amelyet a TVI 

folyamatosan kritizál, hivatkozva arra az európai uniós elvre, hogy az oktatási és 

a kulturális támogatásokat élesen külön kell választani egymástól, s ennek az 

altémának a kiírásában ez nem látszik megvalósulni.  

 

1.2. A pályázatok célkitűzése és megvalósulásuk összhangban van. Mivel a pályázati 

kiírás eléggé pontosan meghatározott paramétereket vár el, s mivel azok konkrét 

tárgyi formában testet is öltenek, ezért jól lehet nyomon követni a pályázatok 

megvalósulásának eredményességét. A 2012-ben bevezetett gyakorlat, hogy a 

kiadóknak példányokat kell beszállítani a magyar könyvtárak részére, szintén jó 

és hatékony ötlet a hasznosulás tekintetében. Az ellenőrzések is mind azt 

mutatják, hogy a kiadók komolyan veszik a pályázattal együtt járó feladatokat, a 

megvalósításban törekednek a minél jobb eredményességi mutatók elérésére.  

 

1.3. A Kollégium döntéseiben mindig megjelent és megjelenik a Bizottság által előírt 

elvek követése. 2013. év folyamán a hosszabb távú könyvtámogatási programok 

beindítása egy nagyon fontos és kiemelt lépés volt a meghirdetett pályázatok 

között. 

 

1.4. A Könyvkiadás Kollégiumának 2013-ban is sikerült megfelelnie annak a nagy 

kihívásnak, hogy a támogatásokat egy olyan területen osztja szét a lehető 

leghatékonyabb s egyben leginkább demokratikus formában, amely a kultúra 

területei közül a legközvetlenebb viszonyban áll a piaci mozgással, a piaci 

szereplőkkel. A könyvtámogatási pályázatok értékelése azért különösen nehéz, 

mert nemcsak a létrehozandó könyv értékét kell figyelembe venni, de azt is, hogy 

a pályázó milyen mértékben szorul állami támogatásra, illetve milyen olyan 

paraméterei vannak, amelyek alapján az NKA támogatás kiemelkedően fontos 

számára.  

2013-ban a Kollégium 1687 db pályázatot bírált el, s összesen 1028 db pályázatot 

támogatott. Ez 60,9%-os támogatottságot jelent, ami egy pozitív visszaigazolása 

annak, hogy a pályázati kiírások jól fogalmazzák meg a támogatni kívánt célokat, 

és találkoznak a pályázók elvárásaival is.   
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2013-ban a megítélt támogatás a pályázók szervezeti formája szerint a 

következőképpen alakult.  

Költségvetési szervek 13,0% (107 590 000 Ft), nonprofit szervezetek 44,4% 

(365. 938.000 Ft), vállalkozások 38,9% (321 060 000 Ft) betéti társaságok 3,5% 

(28.597.000 Ft) magánszemélyek és egyéb vállalkozók 0,2% (1 900 000 Ft). Ez 

az arány egyrészt mutatja a könyvpiaci szereplők részvételét a hazai 

könyvkiadásban, másrészt viszont éppen a megítélt támogatások miatt kicsit 

kedvezőbb arányokat mutat a piacon nehezebben boldoguló szereplők irányába 

(költségvetési szervek, nonprofit szervezetek). Mindehhez érdemes még 

hozzátenni, hogy ha a KELLÓ Márai támogatását kivesszük a listából, akkor a 

vállalkozások mellett, a költségvetési szervek és a betéti társaságok, egyéni 

vállalkozók szerepe is jelentősen megnő.  

A beérkezett pályázatok közül a legtöbb Budapestről érkezett számszerűen és 

összegigény szerint is. (1048 db – 1.439.897.105 Ft) ennek nagyjából fele a 

vidéki pályázók kérése (456 db – 544.792.811 Ft) és ennek nagyjából harmada a 

határon túli pályázók száma (186 db – 160.001.731 Ft). Viszont a támogatott 

pályázatok esetében a határon túli kiadók jóval nagyobb támogatottságot 

élveztek. 186 db pályázatból 125 db-t támogattunk, míg a vidéki pályázatok 

esetében 456 db-ból 266 db-ot, s a fővárosi pályázók közül közel a pályázók felét. 

(1048 db-ból 637 db-ot.)  

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 

B
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a
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s
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1 048 1 045 637 1 439 897 105 2 399 341 664 938 524 487 622 580 000 43,23 62,0 8,8 

V
id

é
k
 

456 456 266 544 792 811 741 484 202 272 390 488 140 680 000 25,82 25,9 3,7 

K
ü
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ld

 

186 186 125 160 001 731 262 246 702 102 824 649 61 825 000 38,64 12,2 1,7 

Ö
s
s
z
e
s
e
n

 

1 690 1 687 1 028 2 144 691 647 3 403 072 568 1 313 739 624 825 085 000 38,47 100,00 14,1 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 86 86 53 85 081 979 146 547 010 52 140 929 28 597 000 33,61% 

BEVETT EGYHÁZ 1 1 1 600 000 1 600 000 600 000 300 000 50,00% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 203 200 136 212 478 046 267 342 941 124 239 126 71 245 000 33,53% 

EGYÉB EGYESÜLET 154 154 96 140 800 485 191 812 942 85 025 714 47 700 000 33,88% 

EGYÉB JOGI SZEM.VÁLLALK. 4 4 2 3 245 000 5 695 000 1 980 000 1 000 000 30,82% 

EGYÉB ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓ 3 3 2 4 010 000 5 310 000 1 060 000 700 000 17,46% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 9 9 7 3 643 200 4 068 265 3 030 500 2 335 000 64,09% 

EGYÉNI CÉG 1 1 1 478 856 478 856 478 856 400 000 83,53% 

EGYÉNI VÁLLALK. 30 30 13 37 929 931 61 237 001 17 742 775 10 850 000 28,61% 

EGYESÜLÉS 2 2   740 000 780 000     0,00% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 39 39 27 41 785 927 64 380 370 25 784 631 14 450 000 34,58% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 3 3 2 2 143 520 3 585 420 1 631 120 1 250 000 58,32% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 2 2 2 972 320 1 392 310 972 320 700 000 71,99% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 3 3   12 618 800 14 255 050     0,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 80 80 41 133 286 145 151 081 923 54 527 949 25 550 000 19,17% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 791 791 476 874 691 860 1 729 738 478 516 839 265 297 410 000 34,00% 

KÖZALAPÍTVÁNY 8 8 3 12 204 686 16 421 108 5 006 000 1 700 000 13,93% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 150 150 101 218 102 452 267 546 819 143 106 098 71 490 000 32,78% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 18 18 15 20 587 621 24 294 521 16 437 621 8 350 000 40,56% 

KTGV-I REND SZ.G.KP.KTGV. 3 3 3 4 331 800 4 658 800 4 331 800 2 200 000 50,79% 

MAGÁNSZEMÉLY 6 6 3 4 415 000 5 417 370 2 015 000 1 200 000 27,18% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 47 47 25 268 007 660 286 472 991 237 233 360 225 908 000 84,29% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 44 44 18 59 796 359 145 135 393 19 056 560 11 400 000 19,06% 

SZÖVETSÉG 3 3 1 2 740 000 3 820 000 500 000 350 000 12,77% 

Összesen: 1 690 1 687 1 028 2 144 691 647 3 403 072 568 1 313 739 624 825 085 000 38,47% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 37 37 21 36 734 886 51 274 350 15 423 802 8 400 000 22,87% 0,07% 

BARANYA 56 56 41 66 347 007 107 804 802 44 915 900 24 200 000 36,47% 0,21% 

BÉKÉS 2 2 1 4 078 685 4 329 185 3 578 685 1 000 000 24,52% 0,01% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 47 47 31 40 360 545 48 061 045 26 944 965 13 790 000 34,17% 0,12% 

BUDAPEST 1 048 1 045 637 1 439 897 105 2 399 341 664 938 524 487 622 580 000 43,24% 5,29% 

CSONGRÁD 39 39 17 40 720 030 53 530 352 13 903 935 8 040 000 19,74% 0,07% 

FEJÉR 18 18 10 18 762 252 33 136 230 9 192 000 4 800 000 25,58% 0,04% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 22 22 17 18 292 066 26 200 241 13 783 066 8 350 000 45,65% 0,07% 

HAJDÚ-BIHAR 31 31 17 45 088 633 51 182 562 14 814 374 7 600 000 16,86% 0,06% 

HEVES 15 15 8 21 537 584 25 006 334 9 175 434 4 200 000 19,50% 0,04% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 9 9 3 9 427 290 10 629 010 2 954 350 1 400 000 14,85% 0,01% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 16 16 4 27 157 010 32 021 210 10 735 030 3 200 000 11,78% 0,03% 

KÜLFÖLDI 186 186 125 160 001 731 262 246 702 102 824 649 61 825 000 38,64% 0,53% 

NÓGRÁD 3 3 2 2 007 000 4 597 600 1 530 000 600 000 29,90% 0,01% 

PEST 86 86 55 124 875 038 179 308 719 61 844 523 32 250 000 25,83% 0,27% 

SOMOGY 19 19 12 18 150 460 23 270 260 10 234 460 5 850 000 32,23% 0,05% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 6 6 4 6 880 000 8 368 712 3 800 000 1 800 000 26,16% 0,02% 

TOLNA 2 2   3 875 325 4 855 325     0,00%   

VAS 17 17 11 24 780 825 29 292 935 12 731 805 7 050 000 28,45% 0,06% 

VESZPRÉM 21 21 10 20 147 999 30 320 489 11 542 499 6 650 000 33,01% 0,06% 

ZALA 10 10 2 15 570 176 18 294 841 5 285 660 1 500 000 9,63% 0,01% 

Összesen: 1 690 1 687 1 028 2 144 691 647 3 403 072 568 1 313 739 624 825 085 000 38,47% 7,01% 
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1.5. A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatainak esetében a Márai-programra szóló 

meghívásos pályázat nélkül érdemes szólni erről a kérdésről, hiszen a III. Márai-

program 213.308.000 Ft-os támogatása erősen torzítja a számokat.   

Hasonlóképpen érdemes kivenni az összehasonlító vizsgálatból az Éghajlat Kiadó 

címzett, meghívásos pályázatát (25.000.000 Ft), mert ez is különálló pályázatként 

került be a 2013-as pályázatok közé.  

Az egyes altémák pályázatainak legmagasabb és legalacsonyabb összegét 

alapvetően a pályázók maguk határozták meg. A Kollégium egyes könyvekre 

általában igyekezett 500.000-800.000 Ft támogatást biztosítani, s ettől olyan 

esetekben tért el, amikor a megpályázott támogatási összeg csekélyebb volt. Ez 

leginkább olyan könyveknél fordult elő, amikor határon túli pályázó adott be 

pályázatot, s ott a könyvek előállítási költségei sokszor alacsonyabbak a 

magyarországi költségeknél.   

A legmagasabb támogatási összegek 1,5 millió Ft és 3 millió Ft között mozogtak 

aszerint, hogy egy művészeti témájú, gazdagon illusztrált reprezentatív 

kiadványról van szó.   

Művészeti kiadványok esetében legalacsonyabb 160.000 Ft (ennyit kért a 

pályázó), legmagasabb 2.500.000 forint volt.   

A hosszú távú kiadói programok esetében 897.000 Ft volt a legkisebb támogatás 

(itt az altémára fordítható keret kitöltése volt az egyik fontos cél), az altémára 

benyújtott pályázatok között a legmagasabb támogatás 3.500.000 forint volt. A 

kritikai kiadásoknál általánosságban 1.000.000 Ft körüli támogatásokat ítélünk 

meg, itt a legmagasabb támogatás 1.330.000 Ft, s a legkisebb támogatás 

200.000 Ft (ennyit kért a kiadó). A szépirodalmi művek megjelenésénél 

legalacsonyabb 200.000 Ft volt, a legmagasabb 1.200.000 Ft. Az ismeretterjesztő 

művek esetében 200.000 Ft a legalacsonyabb, és 3.000.000 Ft a legmagasabb 

támogatás. A legalacsonyabb összeg a kiadói pályázat támogatáskérése volt, a 

legmagasabb esetében illusztrált könyvről volt szó. Az internetes kiadványok 

esetében 200.000 Ft volt a legalacsonyabb támogatás (pályázott összeg szerint), 

a legmagasabb digitális szótár készítésére 3.000.000 Ft volt. A felsőoktatási 

kiadványok esetében 200.000 Ft-os támogatás volt a legalacsonyabb, és 

1.200.000 Ft volt a legmagasabb támogatás a kiadvány jellege, illusztrálási foka 

miatt. Az e-book-ok publikálásakor a legalacsonyabb támogatás 50.000 Ft, a 

legmagasabb 500.000 Ft volt. A gyermek és ifjúsági könyveknél a legalacsonyabb 

támogatás 250.000 Ft, a legnagyobb támogatás 800.000 Ft volt. 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3410 Állománybővítés 213 308 000 213 308 000 

3412 Szakmai kiadvány 160 000 2 500 000 

3413 Egyéb - egyedi 300 000 600 000 

3431 Hosszútávú kiadói programok 897 000 25 000 000 

3432 Kritikai kiadások 200 000 1 330 000 

3436 Szépirodalmi művek megjelentetése 200 000 1 200 000 

3437 
Ismeretterjesztő és tudományos művek 

megjelentetése 200 000 3 000 000 

3438 
Gyermek és ifjúsági kiadványok 

megjelentetése 250 000 800 000 

3439 Felsőoktatási kiadványok megjelentetése 200 000 1 200 000 

3441 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek 

e-book publikálása 50 000 500 000 

3442 
Szépirodalmi, ismeretterjesztő művek 

internetes publikálása 200 000 800 000 

3443 
Felsőoktatási tankönyvek, segédletek 

internetes publikálása 250 000 3 000 000 
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1.6. A Könyvkiadás Kollégiuma pályázati felhívásaival 2012. óta olyan rendszert 

kívántuk létrehozni, amely jól lefedi a támogatandó területet, s ezzel együtt 

kellően strukturált ahhoz, hogy a különböző könyvkiadói, pályázói igényeket 

kielégítse. Ennek a jól működő rendszernek az egyik következménye, hogy a 

Kollégium általában nem támogat egyedi pályázatokat, csak olyan esetekben, 

amelyekben erre valamely különös ok mutatkozik. Ilyen különös ok lehet például, 

ha valaki nem teljes mértékben felel meg a pályázati kiírásnak (mondjuk 

cégformája egyéni vállalkozó vagy pl. alapító okiratában még nincsen bejegyezve 

a könyvkiadási tevékenység, de a bíróságnál már kezdeményezte ennek 

bejegyzését, csak a jogerős döntés nem született meg. A Kollégium ezzel együtt is 

a létrehozandó könyvet fontosnak ítélte meg, s ezért a pályázatot egyedi 

pályázatként bírálta el.)   

Hasonlóképpen a meghívásos pályázati felhívásokat is csak igen indokolt esetben 

fogalmazunk meg. Meghívásos pályázat a KELLÓ részére a Márai-program 

felhívás, 2013-ban a III. Márai-program. Emellett egy meghívásos pályázat volt, 

amelyre címzett támogatást határozott meg a Bizottság. Ez a pályázat az Éghajlat 

Kiadó könyvsorozati programjának megvalósítására szólt.  

Mindez a számok tükrében: 2013-ban 2 db meghívásos pályázat, az összes 

pályázat 0,2 %-a. A meghívásos pályázatok támogatottsága magas, de ezt 

lényegében a Márai-program határozza meg. Az egyedi pályázatok darabszáma 8, 

a támogatott pályázat 0,8%, támogatottságuk 3.200.000 Ft, azaz szintén 0,4%. 

 

1.7. A Kollégium elé a módosítási kérelmek (787 db) két nagy csoportja kerül. Az egyik 

csoportot, amelyet még korábbi, az átalakulás előtti kollégiumok által támogatott 

pályázatok jelentik, a másik nagy csoportot az új, most is működő Kollégium által 

támogatott pályázatok. A korábbi támogatásoknál általában határidő módosítás 

volt a leggyakoribb ok, amiért módosítási kérelemmel fordultak a Kollégiumhoz. 

Az új pályázatoknál előfordult a kötelezően beszállítandó példányokkal kapcsolatos 

kérés, illetve sokszor fordul elő a bolti ár megváltozásával kapcsolatos módosítási 

kérelem is. Ez egyébként legtöbb esetben nem érinti a beszállítandó 

példányszámot. 

 

1.8. A Kollégium a teljes keretet felhasználta.  

 

Könyvkiadás Kollégiuma 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   784 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   41 085 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   825 085 000 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok db 

száma Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 687   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 1 019 796 885 000 

    - címzett keret terhére  1 25 000 000 

    - egyedi keret terhére 8 3 200 000 

Összesen: 1 028 825 085 000 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 22 229 758 000 
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    - ebből meghívásos pályázat   2 238 308 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 1 028 825 085 000 

2013. évi keretmaradvány   0 

2013. évi technikai halasztott döntések 0 

 2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. Közös pályázati bírálás nem volt, viszont hagyományosan meghívjuk a 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma egy tagját, hogy szakmai 

szempontból véleményezze az e tárgykörökben beérkezett pályázatokat. 

 

1.10. Igen, a naptárban előírtakat megvalósítottuk. Fontos elem volt, hogy 2014-ben a 

Könyvkiadás Kollégiuma döntését előbbre hoztuk, hogy az Ünnepi Könyvhétre 

megjelenő könyvek esetében még időben megtudják a döntést a pályázók. Ehhez 

a 2013-as pályázati kiírást már 2012 decemberében el kellett fogadni. 

 

1.11. A helyszíni teljesítményellenőrzések az ütemezés szerint rendben lezajlottak, 

szakmai szempontból semmi különös helyzettel nem találkoztunk.  

Az ellenőrzési folyamat pontos és szakszerű volt. Kétségtelen, hogy az új 

rendszer, a kötelező példányszám beszállítással azt is eredményezte, hogy sehol 

sem volt vélelmezhető, hogy a könyvkiadó nem a vállalt példányszámban 

gyártotta le a könyveket. A pénzügyi ellenőrzések eredményeiről mindig 

tájékoztatják a Kollégiumot az NKA Ellenőrzési Osztály kollégái, azokat a 

Kollégium tagjai megismerik. Pénzügyi problémáról sincsen tudomásunk. 

Összességében elmondható, az ellenőrzések alapján úgy tűnik, nagyobb 

fegyelemmel dolgoznak a pályázók. 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Az online pályáztatási rendszer segíti a Kollégium munkáját, és rendkívül nagy a 

környezetkímélő hatása is, hiszen nem kell fénymásolni több ezer oldalt. Az online 

rendszer folyamatosan alakul, javul. 

 

2.2. A Kollégium szempontjából a tapasztalatok jók. Minden tag tudja kezelni a 

felületet, határidőre elvégzik a munkát. Az online rendszerrel kapcsolatosan a 

pályázók részéről merültek fel kérdések, de ezek nem is annyira a nem tudásból, 

mint inkább a nem akarásból fakadtak. A Kollégium kéréseit az informatikusok 

figyelembe vették, sőt, külön a könyvkiadáshoz kapcsolódó adatrögzítési 

fejlesztéseket elvégeztek, így a könyvkiadási betétlap adatait immár külön rögzítik 

a rendszerben. A továbbiakra nézve kértük, hogy a kettős támogatások elkerülése 

miatt az egyes támogatott könyvek ISBN számának rögzítése is legyen meg. Ez 

jól használható pl. a Márai-programba nevezett könyvek ellenőrzésekor. Szintén 

kértük, hogy a könyvkiadási betétlap adatait is ugyanúgy rögzítse a rendszer, 

mint a folyóirat betétlap esetében. Reméljük, hogy 2014. során ezek a 

módosítások, átalakítások is megvalósulnak. 
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2.3. Az online rendszer mindenképpen hasznos és tulajdonképpen az egyedüli út a 

pályázatok normális kezelésére, nyilvántartására, értékelésére. Ugyanakkor azt is 

el kell mondani, hogy jelenleg az NKA informatikai rendszerén belül működő 

struktúrákban, azok hatékonyságában, illetve együttműködő képességükben, 

bizony, elég nagy hiányok vannak. A GrantSys rendszer, illetve az Effector 

rendszer összekapcsolása, az adatlekérdezések, adatszűrések (pályázatokra, 

pályázókra, egyéb adatokra) kevéssé megoldott.  

 

2.4. Minden pályázati időszakban egyre több pályázat érkezik be a Kollégiumhoz. A 

pályázók alapvető felkészültsége hasonló, de minden időszakban vannak olyan új 

pályázók, akik nem értik a rendszert, nem teljes, vagy hibás pályázatot próbálnak 

beadni.  

 

2.5. Speciális problémával nem találkoztunk. 

 

2.6. A Kollégiumnak az Igazgatóság összes osztályával jó a kapcsolata, 

együttműködése. 

 

2.7. A Kollégiumot közvetlenül nem érintik ilyen jellegű megállapodások. 

 

2.8. A Kollégium a hazai hasonló, könyvkiadási támogatási pályázatokat, kiírásokat 

ismeri. Mivel alapvetően a kettős támogatás lehetőségét kizárjuk, ezért, abból a 

szempontból vesszük figyelembe más pályáztatók eredményeit, hogy az ott 

támogatott könyvekkel (OTKA, TÁMOP), ne lehessen pályázni a Kollégium 

bizonyos altémáiban. 

 

2.9. A Kollégium tervezi, hogy tovább folytatja a hosszú távú programok indítását, 

hogy kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé tegye a könyvkiadók számára a pályázati 

működést.  

 

 

Thimár Attila 

kollégiumi vezető 
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Könyvkiadás Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

10 ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉS 1 1 0  0  0  0  1 0  213 308 000 213 308 000 213 308 000 213 308 000 100,0 

12 SZAKMAI KIADVÁNY 241 238 0  92 0  0  146 3 358 574 795 331 967 295 183 519 499 96 285 000 26,9 

13 EGYÉB - EGYEDI 13 13 0  5 0  0  8 0  13 603 332 13 603 332 5 753 332 3 200 000 23,5 

31 
HOSSZÚTÁVÚ KIADÓI 

PROGRAMOK 
49 49 0  18 0  0  31 0  214 482 463 214 482 463 143 166 693 90 177 000 42,0 

32 KRITIKAI KIADÁSOK 11 11 0  1 0  0  10 0  10 659 501 10 659 501 10 184 656 6 880 000 64,5 

36 
SZÉPIRODALMI MŰVEK 

MEGJELENTETÉSE 
349 349 0  135 0  0  214 0  217 571 614 217 571 614 134 438 456 82 340 000 37,8 

37 

ISMERETTERJESZTŐ ÉS 

TUDOMÁNYOS MŰVEK 

MEGJELENTETÉSE 

739 739 0  287 0  0  452 0  843 488 083 843 488 083 472 178 432 246 980 000 29,3 

38 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 

KIADVÁNYOK 

MEGJELENTETÉSE 

102 102 0  53 0  0  49 0  81 538 010 81 538 010 35 823 967 22 350 000 27,4 

39 

FELSŐOKTATÁSI 

KIADVÁNYOK 
MEGJELENTETÉSE 

92 92 0  42 0  0  50 0  109 851 577 109 851 577 54 212 862 30 800 000 28,0 

41 

SZÉPIRODALMI ÉS 
ISMERETTERJESZTŐ 

MŰVEK E-BOOK 

PUBLIKÁLÁSA 

35 35 0  13 0  0  22 0  12 727 878 12 727 878 8 249 750 5 015 000 39,4 

42 

SZÉPIRODALMI, 

ISMERETTERJESZTŐ 

MŰVEK INTERNETES 

PUBLIKÁLÁSA 

29 29 0  5 0  0  24 0  21 943 522 21 943 522 19 443 522 11 300 000 51,5 

43 

FELSŐOKTATÁSI 

TANKÖNYVEK, 

SEGÉDLETEK INTERNETES 

PUBLIKÁLÁSA 

29 29 0  8 0  0  21 0  46 942 872 46 942 872 33 460 455 16 450 000 35,0 

Összesen: 1 690 1 687 0  659 0  0  1 028 3 2 144 691 647 2 118 084 147 1 313 739 624 825 085 000 38,47 
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Közgyűjtemények Kollégiuma 

 

 

Kollégium vezetője: Dr. Kenyeres István 

Kollégium tagjai: Dr. Cseri Miklós, Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, 

Mecsériné Doktor Rozália, Dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária, 

Dr. Tilcsik György, Tőzsérné Géczi Andrea, Dr. Vasas Lívia 

Kollégium titkára: Lovász Marianna 

Kollégium elszámoltatója: Farkasné Laczkó Ilona, Schweininger Renáta 

 

A Kollégium 2013. évben 10 alkalommal ülésezett, ebből egy alkalom nem döntéshozó, 

kilenc pedig döntéshozó ülés volt. 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A Közgyűjtemények Kollégiuma évi két nyílt kiírásán kívül 3 nyílt, valamint 15 

meghívásos pályázati felhívást tett közzé. Az 1. félévi nyílt pályázati kiírás 7, a 2. 

félévi nyílt pályázati kiírás 8 altémát tartalmazott. Az 1. félévben kerültek kiírásra 

a közgyűjteményi időszaki és vándorkiállításokat, nemzetközi szakmai 

konferencián való részvételt, hazai konferenciák és rendezvények, szakmai 

továbbképzések támogatását, a könyvtárak részére eszközfejlesztést és a 

külföldön őrzött magyar vonatkozású források (Hungarika) feltárását támogató 

pályázatok. A 2. félévi nyílt pályázati kiírás az állományvédelmi feladatokra (5 

altémában), műtárgy-, ill. magánirat-vásárlási támogatásra, múzeumi, levéltári 

szakkönyvtár-gyarapításra és szakmai kiadványok előkészítésére tette lehetővé 

pályázatok beadását. Valamennyi altémára volt igény a közgyűjtemények 

részéről, többségükben jelentős mértékben nagyobb támogatási igény merült fel a 

rendelkezésre álló keretösszegekhez képest. A Kollégium 2013-ban összességében 

21 altémában írt ki pályázatokat, amelyekre 1184 pályázat került benyújtásra, 

ebből egy pályázat visszavonásra került, így a beérkezett pályázatok közel 100%-

a (1183) került elbírálásra. A támogatott pályázatok aránya 73% volt. A legtöbb 

pályázat az állományvédelem (ide értve az állagvédelem, részben 

ellátórendszerek fejlesztése), eszközbeszerzés, rendezvények, kiállítások 

altémákban kerültek benyújtásra, illetve támogatásra. 

 

1.2. A Kollégium tapasztalatai alapján a közgyűjteményi pályázói kör jól felkészült, az 

intézmények évtizedes tapasztalattal rendelkeznek NKA pályázatok 

előkészítésében, pályázásában és megvalósításában. A támogatott programok 

eredményesen valósulnak meg, ennek érdekében a kollégium mindig olyan 

támogatási összeget igyekezett megszavazni, amely lehetővé tette a pályázónak a 

program sikeres megvalósítását.  

 

1.3. Az NKA stratégiájában két konkrét feladat fogalmazódott meg a Kollégium felé: az 

Ithaka-program továbbvitele, illetve a nyugat-európai országokba irányuló 

vezetőképzési tanulmányutak szervezése. Az előbbi kapcsán nyílt kiírást tettünk 

közzé a külföldön található magyar vonatkozású hagyatékok hazaszállítását 

szolgáló program folytatására, amelyet széles körű szakmai konzultáció után 

jelentős mértékben átdolgoztunk és immár programok előkészítését is lehetővé 

tettünk (50 millió Ft). Annak ellenére, hogy a 2012. évi kiírásunk mintájára 2013-

ban is nyílt pályázat került meghirdetésre, illetve lehetővé tettük előkészítő 

programok beindítását, a rendelkezésre álló 50 millió Ft keretet nem sikerült 

kihasználni (megítélt támogatások összege: 16,468 ezer Ft). Ennek oka az, hogy 

előkészítő pályázatok hiányában nem lehetett komoly projektekkel pályázni, 

ugyanakkor az előkészítő pályázatok költségigénye lényegesen alacsonyabb egy-

egy konkrét hazaszállítási projektnél. A kollégium azt reméli, hogy az idén 
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megítélt előkészítő pályázatok a jövőben meghozzák az ezektől elvárt 

eredményeket, így sor kerülhet komolyabb Ithaka-projektek megvalósítására.  

A vezető-képzésre 2012 decemberében tettünk közzé meghívásos pályázatot 

szakmai szervezetek részére. A programok 2013-ban valósultak meg, a pályázat 

hasznosulása mindhárom közgyűjteményi terület képviselőinek véleménye szerint 

kiemelkedő. Új kiírásra részben a még le nem zárt, folyamatban lévő programok 

miatt, részben forráshiány miatt nem került sor 2013-ban. 

A kollégium 2013-ban több önálló szakmai programot valósított meg. A 2012. évi 

közgyűjteményi szférát érintő változások, különösen a fenntartóváltások kapcsán 

indokolttá vált az intézményi átalakulásban érintett közgyűjtemények részére új 

arculat, imázs kialakítását szolgáló nyílt pályázat közzététele. A pályázat 

beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat, lehetővé tette főként a megyei intézmények 

számára a megváltozott fenntartói és strukturális körülmények közötti új szerepek 

kommunikálását. A későbbiekben kell eldönteni, mennyire érdemes ezt a 

pályázat-típust továbbvinni. 

Nyílt pályázati felhívást tettünk közzé szakmai kiadványok és periodikák 

megjelentetésére. A közgyűjteményi szakmai kiadványok, főként intézményi 

évkönyvek, adattárak, segédletek és forráskiadások megjelentetésére nagy igény 

mutatkozott a közgyűjteményi pályázói kör részéről, amely intézmények 

ugyanakkor nem tudtak a korábbi könyvkiadási kollégiumi pályázatok feltételeihez 

igazodni. Ez a probléma a 2012. évi bizottsági döntéssel orvoslásra került. A 

kollégium által kiírt pályázatra jelentős többletigény érkezett, ezért a 

rendelkezésre álló  cél forrásunk – amelynek nagysága a Könyvkiadás Kollégiuma 

által közgyűjteményi területre tervezett költségvetés 2012. év végi 

maradványpénzével egyezett meg – ugyanakkor nem volt elegendő, ezért a 

kollégium a költségvetéséből csoportosított át összeget. A rendelkezésre álló 

forrás 16,5 millió Ft volt, amelyet a kollégium további 13,5 millió Ft-tal egészített 

ki, így 30 millió Ft-os keretösszeggel került kiírásra a pályázat. 

 

A Kollégium kiemelt programja a közgyűjteményi területhez kapcsolódó 

nagyrendezvények támogatása volt, amelyet meghívásos pályázat keretében 

bonyolított le (keretösszeg 60 millió Ft). A program eredményeként valósult meg 

a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében a Múzeumok Majálisa 2013 című 

nagysikerű kulturális fesztivál, valamint az Év Múzeuma program, a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum (Múzeumi és Oktatási Központja) lebonyolításában a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja program központi rendezvényei, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség koordinálásában a Könyvtárak Összefogása a Társadalomért 

programsorozat központi rendezvényeinek (Országos Könyvtári Napok) 

megvalósítása, valamint a Magyar Levéltárosok Egyesülete által a Nyitott 

Levéltárak programsorozat központi rendezvényeinek létrehozása. Valamennyi 

központi szakmai rendezvény, országos program kiemelkedő közönségsikerrel 

zárult. 

A Kollégium saját stratégiájához igazodva került sor a Közgyűjteményi portál 

létrehozására kiírt pályázatra, amelyre a Parlamenti Könyvtár került meghívásra 

(15 millió Ft). A megvalósítás folyamatban van. 

A 2012-es évhez képest nagy számban jelentetett meg a kollégium olyan 

meghívásos pályázatokat, amelyek bizottsági döntésen alapultak.  

A Bizottság által meghatározott címzett támogatások keretében került sor az 

alábbi kiírásokra: 

Az olasz-magyar kulturális évad programjainak megvalósítására írtunk ki 

meghívásos pályázatot a Budapesti Történeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, 

a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum részére olaszországi nívós 

kiállítások megvalósítására (100 millió Ft). 

2012-es programsorozat folytatásaként 2013 márciusában bonyolítottuk le a 

2013. évi folyóiratok könyvtárba juttatását szolgáló, a Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft. részére kiírt meghívásos pályázatot (80 millió Ft).  
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A Felemelő évszázad programsorozat folytatásaként írt ki a kollégium a Magyar 

Vidéki Múzeumok Szövetsége részére az „Egy korszak történelmi traumák között 

– kultúra és műpártolás 1920-1944” című vándorkiállítás megrendezésére 

meghívásos pályázatot (50 millió Ft keretösszeg). 

Szintén márciusban jelent meg a pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás 

megvalósítására szóló meghívásos pályázatunk 65 millió Ft keretösszeggel. A 

pályázatra a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint a Magyar 

Természettudományi Múzeum kapott meghívást. 

2012. évi bizottsági döntés nyomán jelentette meg a Kollégium a Magyar Nemzeti 

Levéltár részére a magyar-román levéltári együttműködés keretében az erdélyi 

magyar vonatkozású levéltári anyagok segédletének elkészítésére szóló 

meghívásos pályázat, amely 2013-2015. között valósul meg (évi 5 millió Ft 

keretösszeggel, összesen 15 millió Ft). 

A Gárdonyi-évfordulóhoz kapcsolódva került kiírásra meghívásos pályázat a Petőfi 

Irodalmi Múzeum részére vándorkiállítás lebonyolítására (3,5 millió Ft). 

Június-július folyamán az alábbi – címzett támogatások keretében megvalósuló – 

pályázatok kiírására került sor: a Magyar Nemzeti Múzeum részére 200 millió  Ft-

os kerettel az új népvándorlás és honfoglalás kori állandó kiállítás és a meglévő 

állandó kiállítás megújítását célzó meghívásos pályázatot bonyolítottuk le. 

Ugyanekkor írtuk ki, de eredménytelenül zárult a Báthory Júlia üveggyűjtemény 

megvásárlására Orosháza Város Önkormányzata részére kiírt 30 millió Ft 

keretösszegű meghívásos pályázat. Ez utóbbit szeptemberben újra megjelentettük 

és akkor már sikeres pályázatot tudtunk támogatni.  

130 millió Ft-os keretösszeggel került kiírásra a magyarországi múzeumi szférát, 

valamint ehhez kapcsolódóan az épített kulturális örökséget népszerűsítő program 

megvalósítására szóló pályázat, amelyre az Örökség Kultúrpolitikai Intézet 

Nonprofit Kft. került meghívásra. 

Év közbeni bizottsági döntés alapján a kollégium 100 millió Ft-os kerettel 

meghívásos pályázatot írt ki a magyar kultúrkincs digitalizálására. A pályázatra 12 

hazai és 1 határon túli közgyűjtemény került meghívásra. A pályázat igazodik a 

Közgyűjteményi portál megvalósítására kiírt pályázathoz. 

Decemberben írtuk ki a Balassi Intézet részére a Magyar Emigrációs és Diaszpóra 

Központ szakmai rendezvényeinek megvalósítását célzó pályázatunkat összesen 

80 millió Ft keretösszeggel. A felhívásra a Balassi Intézet technikai okokra 

hivatkozva nem nyújtott be pályázatot, így azt 2014. elején kívánjuk újra 

megismételni. 

Szintén év végén került kiírásra az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeinek emléket állító kiállítás megvalósítására szóló pályázatunk, amelyre 

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum került meghívásra (26 millió Ft). 

 

1.4. A pályázók szervezeti formájukat tekintve döntően helyi önkormányzati és 

központi költségvetési, valamint egyházi szervek voltak. Központi költségvetési 

szervek 513 pályázatot adtak be, amelyekből 390 (76,0%) került támogatásra, az 

igényelt források 72,6%-ban kerültek megítélésre.  Helyi önkormányzati szervek 

444 pályázatot nyújtottak be, ezek közül 316 (71,2%) pályázatot támogatott a 

kollégium az igényelt források 49,1%-ában. Összességében költségvetési szervek 

1.006 pályázatából 749 (74,5%) került támogatásra, a támogatási igények 67%-

ával. Nonprofit szervezetek 176 pályázatot nyújtottak be, amelyekből 118 került 

támogatásra a támogatási igények 82,2%-ában. A legnagyobb csoportot a 

nonprofit szervezetek közül az egyházi szervek jelentették (ideértve az egyházak 

illetve szerveik, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményeiket), amelyek 

összesen 99 pályázatot nyújtottak be, ezek közül 69 került támogatásra (69,6%), 

a pénzügyi igények 49,0%-át tudta a kollégium teljesíteni. 

A közgyűjteményi feladatkör jellegéből adódóan sok a kiemelt, országos 

intézményünk, amelyek esetében jóval nagyobb költségvetésű, országos, 

esetenként nemzetközi projektek is elénk kerülnek. E sajátosságra tekintettel 
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kellett lennie a Kollégiumnak, ugyanakkor igyekeztünk a pályázatok elbírálásánál 

a vidéki pályázókra is fokozottan ügyelni a kiegyensúlyozottabb támogatási 

elosztás érdekében. A mellékelt táblázatból is kitűnik, hogy a támogatott 

pályázatok 43,4%-a budapesti székhelyű intézmények projektjeinek 

megvalósítását szolgálták, míg a vidéki projektek az 55,0%-ában részesültek (a 

legjelentősebb Pest megye 4,5%, majd Fejér 3,9%, Bács-Kiskun 3,9%, valamint 

Békés megye támogatása került 3,0% fölé). Kirívóan alacsony volt Nógrád, 

Somogy és Tolna megyék támogatottsága, amely megyék esetében még a 

támogatások 0,5%-át sem sikerült elérni. A külföldi székhelyű támogatott 

pályázók aránya alig haladta meg az 1,6%-ot. Hozzá kell tennünk, hogy Budapest 

esetében a megítélt összegeknél a támogatási igény 80,0%-át támogatta a 

Kollégium, míg ugyanez a mutató a vidéki pályázók esetében 55,0%, a külföldiek 

esetében 62,8% volt. Hangsúlyoznunk kell, hogy több budapesti székhelyű 

intézmény valósított meg vidéki pályázatokat, így pl. a Magyar Nemzeti Levéltár 

esetében a pályázatok jelentős része a megyei tagintézményekben került 

megvalósításra. 

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BEVETT EGYHÁZ 18 18 16 11 163 690 15 031 375 9 910 200 6 381 000 57,16% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 17 17 5 18 370 456 18 682 756 4 009 450 2 800 000 15,24% 

EGYÉB EGYESÜLET 32 32 29 61 955 526 64 734 550 59 628 966 54 296 922 87,64% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 59 59 33 45 960 198 53 273 810 24 805 191 15 107 247 32,87% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 7 7 7 8 503 247 9 533 977 8 503 247 5 543 390 65,19% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 15 15 13 12 026 532 12 351 622 7 249 532 5 274 000 43,85% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 38 38 33 96 716 462 104 103 662 88 682 717 88 545 717 91,55% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 444 444 316 454 667 304 469 773 231 311 121 743 223 375 078 49,13% 

KÖZALAPÍTVÁNY 1 1 1 300 000 400 000 300 000 100 000 33,33% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 513 512 390 1 048 932 604 1 096 939 482 908 284 704 761 880 760 72,63% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 8 8 7 10 059 800 10 059 800 8 559 800 6 749 000 67,09% 

KTGV-I REND SZ.G.KP.KTGV. 3 3 3 2 867 300 2 867 300 2 867 300 1 907 000 66,51% 

MAGÁNSZEMÉLY 2 2   1 433 000 1 483 000     0,00% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 20 20 8 227 983 913 229 102 013 216 961 754 215 685 354 94,61% 

SZÖVETSÉG 7 7 6 79 143 220 83 387 220 78 143 220 77 800 000 98,30% 

Összesen: 1 184 1 183 867 2 080 083 252 2 171 723 798 1 729 027 824 1 465 445 468 70,45% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 56 56 45 80 217 847 83 313 652 69 273 826 57 460 901 71,63% 0,49% 

BARANYA 36 36 23 30 433 766 30 533 766 16 100 991 11 470 000 37,69% 0,10% 

BÉKÉS 32 32 22 58 504 948 60 295 101 52 239 539 45 764 953 78,22% 0,39% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 39 39 24 52 896 203 53 102 878 33 814 902 23 335 590 44,12% 0,20% 

BUDAPEST 492 491 376 1 255 758 835 1 319 088 646 1 123 330 890 1 004 606 979 80,00% 8,53% 

CSONGRÁD 41 41 32 36 754 353 34 484 506 28 804 638 17 470 286 47,53% 0,15% 

FEJÉR 23 23 17 70 823 751 74 215 276 60 712 674 58 147 000 82,10% 0,49% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 42 42 31 36 598 961 44 394 116 24 505 711 18 526 391 50,62% 0,16% 

HAJDÚ-BIHAR 51 51 35 37 759 145 38 468 145 26 548 042 18 546 000 49,12% 0,16% 

HEVES 28 28 18 39 605 051 39 972 978 25 197 491 18 363 291 46,37% 0,16% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 28 28 21 25 091 085 25 211 085 20 831 605 12 550 000 50,02% 0,11% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 32 32 19 34 568 145 35 924 845 15 613 202 10 143 000 29,34% 0,09% 

KÜLFÖLDI 17 17 14 26 056 299 30 407 099 19 600 384 16 369 000 62,82% 0,14% 

NÓGRÁD 16 16 10 16 260 027 16 587 522 8 450 483 5 199 000 31,97% 0,04% 

PEST 82 82 61 111 605 966 109 983 307 86 820 535 65 168 685 58,39% 0,55% 

SOMOGY 21 21 11 17 895 927 19 465 663 8 388 257 5 953 000 33,26% 0,05% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 24 24 18 29 795 082 30 325 082 25 651 061 18 876 999 63,36% 0,16% 

TOLNA 16 16 13 10 968 260 11 659 941 8 954 061 5 921 620 53,99% 0,05% 

VAS 41 41 33 36 155 397 36 584 257 29 354 740 20 522 240 56,76% 0,17% 

VESZPRÉM 39 39 25 39 709 985 43 068 135 23 940 200 15 319 600 38,58% 0,13% 

ZALA 28 28 19 32 624 219 34 637 798 20 894 592 15 730 933 48,22% 0,13% 

Összesen: 56 56 45 80 217 847 83 313 652 69 273 826 57 460 901 71,63% 0,49% 
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1.5. Amint azt a mellékelt táblázat mutatja, pro forma jelentős eltérések voltak az 

egyes altémákban megítélt minimum és maximum támogatási összegek között. 

Ezt a közgyűjteményi terület jellegével is magyarázhatjuk, hiszen egészen kicsi 

gyűjtemények és több száz főt foglalkoztató (akár több tucat telephellyel működő) 

pályázó intézmények is ugyanazon altémában nyújtottak be igényeikhez igazított 

pályázatokat. A maximum támogatási összegek (a több tíz vagy száz milliósak) 

kivétel nélkül bizottsági döntésen alapuló címzett támogatások voltak. Ehelyütt 

jegyzem meg, hogy az alábbi, jelen formájában összeállított kimutatás nem 

tükrözi vissza a kollégium nyílt felhívásaihoz kapcsolódó döntési mechanizmusát, 

hiszen az egy-két (igen kis gyűjtemény által benyújtott) valóban alacsony (100 e 

Ft alatti) támogatású és a több tíz, vagy akár 100 milliós nagyságrendű nagy 

nemzeti közgyűjtemények részére országos, esetenként nemzetközi projektekre 

kiírt címzett, meghívásos pályázatokat leszámítva a kollégium nem ítél meg 

kirívóan alacsony vagy magas pályázati összegeket. (Javasolt más statisztikai 

szempontok bevezetése, a legmagasabb és a legalacsonyabb támogatások külön 

kimutatása mellett a szélső értékek nélküli kimutatások készítése, illetve a rendes 

pályázatok és a címzett támogatások külön kimutatása.) 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3503 Nemzetközi kapcsolatok 500 000 800 000 

3504 
Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, 

tanulmányút 40 000 1 100 000 

3505 Eszközbeszerzés 65 000 2 500 000 

3506 Kiállítás és katalógus 149 000 200 000 000 

3507 Nagyrendezvények 8 000 000 22 500 000 

3508 Egyéb rendezvények 89 000 130 000 000 

3509 Gyűjteménygyarapítás 100 000 30 000 000 

3510 Állománybővítés 100 000 80 000 000 

3511 Állományvédelem 100 000 1 000 000 

3512 Szakmai kiadvány 140 000 500 000 

3513 Egyéb - egyedi 175 000 27 000 000 

3532 Adatbázisok építése és fejlesztése 2 496 000 18 000 000 

3533 
Ellátórendszerek létrehozása és 

fejlesztése 54 000 3 800 000 

3535 Propaganda és közönségkapcsolat 500 000 1 500 000 

3543 Állományrendezés 71 000 2 000 000 

3548 Levéltári segédletek 5 000 000 5 000 000 

3550 Hungarika kutatás 134 000 970 000 

3558 Ithaka-program 165 100 3 300 000 

3560 Állagvédelem, preparálás, konzerválás 200 000 800 000 

3561 Kiállítás és pedagógiai program 600 000 50 000 000 

3588 Periodika 150 000 999 0 

 

1.6. A Kollégiumhoz 2013-ban 1184 pályázat érkezett, ebből 867 pályázatot 

támogattunk (73,2%).  Nyílt felhívásokra beérkezett pályázatok közül 812 került 

támogatásra, címzett keret terhére 39 (4,5%), egyedi keretre 14 (1,6%) pályázat 

kapott támogatást. Meghívásos pályázatokon 35 (4,0%), tárgyévet követően 

pedig 2 program részesült támogatásban. Összességében a Kollégium döntően 

nyílt pályázati felhívásra benyújtott programokat támogatta elsősorban, egyedi és 

meghívásos pályázatokat a saját hatáskörében minimalizálta. 
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1.7. A Kollégiumhoz összesen 498 módosítási kérelem érkezett, amelyből 481 (96,6%) 

került elfogadásra. A módosítási igények elsősorban a megvalósítási, pénzügyi 

teljesítési vagy az elszámolási határidők meghosszabbítására vonatkozott 

összesen (444 db). A módosítást igénylők döntő többségükben a megyei 

könyvtárak illetve a megyei hatókörű városi ill. önkormányzati múzeumok voltak, 

esetükben az újfent bekövetkezett fenntartóváltások kapcsán előálló problémákra 

hivatkoztak (jogi dokumentációk változása, átadás-átvétellel járó 

többletfeladatok). Jogcím módosítást 51 esetben kértek a pályázók, amelyet 47 

esetben támogatott a kollégium. 

 

1.8. A Kollégium 2013. évi pénzkeretének felhasználását az alábbiak szerint 

összegezhetjük: 

A kollégium induló kerete 2012. évhez hasonlóan 600 millió Ft volt, amely a 2012. 

évi bizottsági döntés alapján kollégiumunkhoz kerülő közgyűjteményi 

könyvkiadásra 2012. év végén átadott maradvánnyal megegyező összeggel, 16 

millió Ft-tal bővült. (Ez utóbbi összeg, mint jeleztük, messze nem volt elegendő, 

ezen összeg nagyságrendjét tekintve 2012-ben is csak maradványösszeg volt, a 

Könyvkiadás Kollégiuma által közgyűjteményi területre szánt, azonban a 

bizottsági döntés értelmében még fel nem használt összeggel volt azonos.) 

Év közbeni bizottsági döntéseken alapuló keretmódosítással 905,5 millió Ft-tal 

bővült a Kollégium pénzkerete. Ezeket a Kollégium bizottsági döntésekben 

meghatározott címzett illetve címzett meghívásos programokra fordította. Ez alól 

az Ithaka volt kivétel, amely esetében nem sikerült a teljes, felhívás szerinti 

keretösszeget a pályázóknak kihasználniuk, így a maradványpénzt (33,532 ezer 

Ft) bizottsági döntés alapján a rendes pályázatokra fordítottuk. A kimutatás 

szerinti 66,1 millió Ft maradványpénz technikai jellegű, mivel ebből 40 millió Ft a 

Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ szakmai rendezvényeinek 

megvalósítására a Balassi Intézet számára kiírt, azonban sikertelen pályázat 

2013-ra tervezett összege, további 26 millió Ft az 1956-os múzeum állandó 

kiállításának létrehozására a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére kiírt 

címzett meghívásos pályázat pénzkerete, amelyet a Kollégium 2013. decemberi 

ülésén még nem tudott megítélni, mivel a pályázat később került benyújtásra. Az 

összességében 66 millió Ft keretmaradvány eredeti céloknak megfelelő 

felhasználása bizottsági döntés alapján 2014-ben lesz lehetséges. 

 

Közgyűjtemények Kollégiuma 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   616 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   905 586 708 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   1 521 586 708 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok db 

száma Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 184   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 812 614 394 678 

    - címzett keret terhére  39 779 826 760 

    - egyedi keret terhére 14 61 224 030 

Összesen: 865 1 455 445 468 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 
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    - ebből meghívásos pályázat   35 790 558 760 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 1 5 000 000 

    - tárgyévet követő 2. év 1 5 000 000 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 2 10 000 000 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 867 1 465 445 468 

2013. évi keretmaradvány   66 141 240 

2013. évi technikai halasztott döntések 0 

 2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. Nem. 

 

1.10. A pályázati naptárban meghatározott ütemtervet a kollégium betartotta. Egyéb 

észrevételünk nincs. 

 

1.11. A kollégium tagjai által végzett helyszíni ellenőrzések egyike sem tárt fel 

hiányosságokat sem szakmai, sem pénzügyi területen. Célvizsgálatok 

lebonyolítására sem volt szükség. 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Tapasztalataink szerint az on-line pályáztatási rendszer nagymértékben segíti a 

Kollégium munkáját.  

 

2.2. A bejáratott, szakmailag felkészült pályázói kört nem állította megoldhatatlan 

feladat elé az online pályáztatási rendszer. Az esetleg felmerülő technikai 

problémákat az NKA Igazgatósága folyamatosan orvosolta, a felmerülő indokolt 

pályázói igényekhez is sikerült igazítani a rendszert. 

 

2.3. Alapjában véve nincs. Ugyanakkor hasznos volna, hogy a beérkezett pályázatról 

szóló értesítő e-mail tartalmazná a pályázatot benyújtó intézmény nevét és a 

pályázat címét. 

 

2.4. A Közgyűjtemények Kollégiuma második évét csupán az elsővel érdemes 

összevetni. 2012-ben 1087 pályázat érkezett be, tehát ebben az évben 8,9%-al 

növekedett a pályázatok száma. Mivel a kollégium ugyanazokat a fő témákat írta 

ki 2013-ban nyílt pályázati felhívásában – leszámítva a digitalizálást – ezért a 

beérkezett igények száma és pénzügyi nagyságrendje lényegét tekintve 

megegyezett a 2012. évivel.  A pályázói kör korábban is felkészültnek számított. 

Néhány altéma esetében már 2012-től magasabb szintű dokumentációt várt el a 

kollégium (pl. az állományvédelmi pályázatok esetében) az „elődkollégiumokhoz“ 

képest, 2013-ban már e tekintetben is megfelelő pályázatok érkeztek be. 

 

2.5. A speciális problémák (pl. közgyűjteményi könyvkiadás helyzetének rendezése) 

2012. végén, 2013. elején megoldást nyertek. A könyvkiadás kapcsán 

megjegyezzük, hogy az erre a területre biztosított forrás messze nem elegendő a 

szakterületi igények finanszírozásához. A 2012. évi tapasztalatok alapján a 

Bizottság által a Kollégium részére biztosított digitalizálási program (100 millió Ft 

keretösszeggel) is jelentős segítséget jelentett a közgyűjteményi területen. 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   123 / 267 

 

 

2.6. A Kollégium a Bizottsággal a delegált bizottsági tagok révén tartja a kapcsolatot: 

Ramháb Mária, valamint Tyekvicska Árpád. A bizottsági döntésekről részben 

utólag értesült a kollégium, év közben azonban már több döntés előkészítésébe 

bevonásra került a Kollégium. Az NKA Igazgatóságával korrekt, kiegyensúlyozott a 

kapcsolat, mind a Pályáztatási Osztály, mind pedig az NKA Ellenőrzési Osztállyal 

igen jó a Kollégium együttműködése. Az Igazgatóság vezetése mindig nyitott volt 

a problémáinkra. Említést érdemel, hogy a Könyvkiadás Kollégiuma által megítélt 

könyvtámogatásokért cserébe az NKA-nak adandó kötetek könyvtáraknak történő 

szétosztását célzó pályázati konstrukció kidolgozásában Kollégiumunk igyekezett 

hatékonyan közreműködni. A Folyóirat-kiadás Kollégiuma vezetőjével a 

közgyűjteményi szakmai folyóiratok támogatási elvéről sikerült megállapodnunk. 

 

2.7. Nincs tudomásom az NKA más szervezetekkel kötött együttműködésének 

hasznosulásáról az általam vezetett Kollégium munkája kapcsán. 

 

2.8. A Kollégiumnak tagja dr. Sepseyné Vígh Annamária, aki az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) Közgyűjteményi főosztályának vezetőjeként folyamatosan 

tájékoztatja a Kollégiumot a minisztériumi vagy más, a kulturális területről jövő 

támogatásokról. A Kollégium vezetőjeként részt veszek az EMMI által a nyilvános 

magánlevéltárak támogatására fordított pénzösszegek megítélési folyamatában, 

kifejezetten az NKA támogatások összehangolása érdekében. A pályázatok 

elbírálásánál, amennyiben a pályázó önerőként feltüntet más, állami forrásból 

érkező támogatást, figyelembe vettük a támogatási összeg odaítélésénél. Határon 

túli pályázatok száma és támogatási összege rendkívül alacsony, e pályázatok 

elbírálása során is figyelembe vettük a más szervezetek által megítélt 

támogatásokat.  

 

2.9. A Kollégium a bizottsági stratégiában megfogalmazott stratégiai célok 

végrehajtása kapcsán elvégzett feladatokról az 1.3. pont alatt számot adtunk: 

2014-ban kiírjuk az Ithaka pályázatot, a vezetőképzéssel kapcsolatos pályázatunk 

pedig 2012. évvégi kiírás után 2013-ban teljesült. A kollégium saját 

stratégiájában megfogalmazott céloknak megfelelően írta ki mindkét félévi nyílt 

pályázatát, valamint a közgyűjteményi könyvkiadásra vonatkozó nyílt pályázatát. 

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a különböző közgyűjtemény-típusok 

pályázati gyakorlatát és pályázati lehetőségeit közelítsük egymáshoz, ezáltal 

közös új értékek létrehozását kívántuk elősegíteni. Nagy jelentőséggel bírt a 

Közgyűjteményi portál létrehozására saját hatáskörben kiírt meghívásos pályázat, 

amelyhez csatlakozott a digitalizálásra kiírt címzett meghívásos pályázatunk. 

Mindkét pályázat teljesítéséhez nagy reményeket fűzünk: sikeres megvalósításuk 

esetén a kollégium egyik fontos stratégiai célkitűzése teljesülhet.   

 

 

Kenyeres István 

kollégiumi vezető 
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Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

03 
NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK 

8 8 4 0  0  0  4 0  3 633 704 3 633 704 2 775 280 2 600 000 71,6 

04 

OKTATÁS, SZAKMAI 

KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS, 

TANULMÁNYÚT 

27 27 0  6 0  0  21 0  21 809 432 21 809 432 16 570 133 11 646 000 53,4 

05 ESZKÖZBESZERZÉS 185 185 2 57 0  0  126 0  230 198 669 230 198 669 137 126 002 115 016 041 50,0 

06 KIÁLLÍTÁS ÉS KATALÓGUS 92 91 1 22 0  0  68 0  380 084 179 354 084 179 333 482 959 299 095 000 78,7 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 4 4 0    0  0  4 0  66 916 860 66 916 860 66 916 860 60 000 000 89,7 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 140 140 0  11 0  0  129 0  356 594 494 356 594 494 348 596 142 320 551 000 89,9 

09 GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS 50 50 0  8 0  0  42 0  88 952 325 88 952 325 81 665 087 66 528 000 74,8 

10 ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉS 59 59 0  12 0  0  47 0  96 432 132 96 432 132 93 036 732 89 410 000 92,7 

11 ÁLLOMÁNYVÉDELEM 127 127 0  42 0  0  85 0  94 458 700 94 458 700 64 648 358 35 392 637 37,5 

12 SZAKMAI KIADVÁNY 48 48 0  15 0  0  33 0  21 046 541 21 046 541 14 172 580 10 832 000 51,5 

13 EGYÉB - EGYEDI 14 14 0    0  0  14 0  70 539 045 70 539 045 70 539 045 61 224 030 86,8 

32 
ADATBÁZISOK ÉPÍTÉSE ÉS 
FEJLESZTÉSE 

16 16 0    0  0  16 0  114 861 130 114 861 130 114 861 130 114 858 760 100,0 

Összesen: 1 184 1 183 8 308 0  0  867 0  2 080 083 252 2 054 083 252 1 729 027 824 1 465 445 468 70,45 
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Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 
 

 

Kollégium vezetője: Dr. Balogh Balázs 

Kollégium tagjai: Agócs Gergely, Csatlósné Komáromi Katalin, Csasztvan András, 

Igyártó Gabriella, Jantyik Zsolt, Juhász Zsófia, 

Laknerné Brückler Andrea 

Kollégium titkára: Bolega Gáborné 

Kollégium elszámoltatója: Nacsa Ernőné 

 

 

A Kollégium 2013. évben két alkalommal ülésezett, mindkét ülés döntéshozó ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A tavalyihoz képest jelentősen kevesebb, de még mindig nagyszámú, 1.172 

pályázatot bírált a Kollégium a tárgyévben. A beérkezett pályázatok 

messzemenően visszaigazolták a kiírt altémák helyességét. A 2013-ban biztosított 

pénzkeretünk szűkösen, de lehetővé tette, hogy a visszatérő – sokszor évtizedek 

óta jól működő – bevált rendezvények, programok, táborok tovább folytatódjanak. 

A Kollégium pályázati kiírásai – a pénzügyi keretekhez kényszerűségből igazodva 

– igyekeztek leszűkíteni a pályázók körét.   

 

1.2. A pályázatok célkitűzésével összhangban, igyekszünk annyi támogatást nyújtani a 

pályázóknak, hogy a programjaikat lehetőleg teljes mértékben, eredményesen 

megvalósíthassák. A Kollégium által támogatott programok eredményessége 

szorosan összefügg tehát a támogatás mértékével. A legtöbb támogatást 

„patikamérlegen” számolja ki a Kollégium, igyekszik alkalmazni "az utolsó csepp" 

elvét, azaz, hogy éppen annyi támogatást adjon, hogy azzal már meg lehessen 

rendezni az adott programot. Előfordul, hogy a támogatottak a megítélt 

támogatás összegét visszautalják, mert nem tudják a csekély összegű 

támogatásból megrendezni a programjukat. A pályázati kiírások szűkítést célzó 

megszorításai miatt beérkező kevesebb pályázat közül is számos eddig 

támogatott, értékes programot kénytelenek vagyunk elutasítani forráshiány miatt.  

 

1.3. A Kollégium a Bizottság intenciói szerint kiemelt, célzott pályázati kiírást hirdetett 

meg - 68 millió Ft-os kerettel - a közművelődési intézményekben, ill. annak 

keretei közt magas színvonalon működő műhelyekben, valamint a népművészet 

folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött műsorok, 

programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, 

tájolásának támogatására. Ezzel megvalósult az a cél, hogy ne a „falunapokat” 

támogassuk, hanem valóban színvonalas programok jussanak el a 

kistelepülésekre. A Kollégium 14 millió Ft-tal támogatta a washingtoni 

Smithsonian Folklife Festival-on a magyar népművészet megjelenését.  

 

1.4. A támogatott pályázatok döntő többségét, mintegy kétharmadát nonprofit 

szervezetek (közalapítványok, egyesületek) nyújtották be, amely jól érzékelteti a 

népművészeti mozgalom és részben a közművelődési szféra civilszervezeti 

tömegbázisát. További 36,0%-ot tesznek ki a költségvetési szervek (döntően helyi 

önkormányzatok) pályázatai. A nonprofit szervezetek pályázati sikeressége 

(megítélt Ft/igényelt Ft százaléka) kedvezőbb (30,7%) mint a költségvetési 

szerveké (24,4%). Korlátolt felelősségű társaságok és betéti társaságok csak 

elvétve pályáznak, összesen 5 pályázatot nyújtottak be.  
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Az NKA kollégiumai közül elsősorban a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 

támogatja a vidék és a határon túli magyarok kulturális programjait. A 

Kollégiumhoz benyújtott pályázatok túlnyomó többsége, 70,1%-a vidéki pályázat 

volt. Ezt az arányt reálisnak ítéljük. A megyei bontás azonban nagy 

egyenetlenségeket mutat. Az átlagban benyújtott pályázatok száma 45 

megyénként. Évről évre nem csak kevés számú pályázatot nyújtanak be az olyan 

hátrányos helyzetű régiók megyéi, mint Dél-Dunántúlon Somogy (23 db), vagy 

Észak-Magyarországon Nógrád megye (16 db), hanem mindkét esetben a sikeres 

pályázati arányuk is jóval a 75,9% átlagos támogatottsági mutató alatti (56,4%). 

Meglepő, hogy Győr-Moson-Sopron megye összesen csak 14 pályázatot nyújtott 

be, talán a gazdasági prosperitás miatt a megyék közül a legkevesebbet. Ezzel 

ellentétesen a gazdasági nehézségekkel küzdő Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

nagyszámú (83 db) pályázata 85,5%-os támogatási rátával kiugróan jó 

teljesítmény! 

A tavalyihoz képest enyhén nőtt (12,2%-ról 13,8%-ra) a határon túli, és 

számottevően emelkedett (12,5%ról 16,1%-ra) a budapesti támogatott 

pályázatok száma. A határon túli pályázatok zöme Erdélyből érkezett. 

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 

B
u
d
a
p
e
s
t 

169 169 143 293 199 507 684 212 233 251 653 717 121 640 000 41,49 16,1 2,0 

V
id

é
k
 

861 861 624 1 180 291 187 1 808 240 590 785 966 136 283 321 900 24,00 70,1 8,6 

K
ü
lf
ö
ld

 

142 142 123 185 515 490 362 113 685 160 366 850 65 710 000 35,42 13,8 1,7 

Ö
s
s
z
e
s
e
n

 

1 172 1 172 890 1 659 006 184 2 854 566 508 1 197 986 703 470 671 900 28,37 100,0 12,2 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 1 1 1 1 800 000 2 400 000 1 800 000 1 800 000 100,00% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 156 156 126 198 760 483 393 221 084 157 349 163 62 292 500 31,34% 

EGYÉB EGYESÜLET 455 455 354 593 309 297 957 776 135 451 861 523 182 640 000 30,78% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 11 11 9 8 034 500 14 725 300 6 717 000 4 600 000 57,25% 

EGYESÜLÉS 3 3 2 4 483 410 13 186 395 2 625 410 900 000 20,07% 

HELYI NEMZ.ÖNK.KTGV.SZERV 5 5 5 14 198 198 24 583 748 14 198 198 6 500 000 45,78% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 67 67 31 81 496 836 106 911 966 35 019 663 11 870 000 14,56% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 330 330 251 481 588 518 706 092 344 327 436 410 106 389 400 22,09% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 4 4 3 2 586 783 5 844 704 1 654 283 1 050 000 40,59% 

KÖZALAPÍTVÁNY 13 13 9 21 817 285 34 877 285 13 369 000 7 350 000 33,69% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 14 14 13 40 945 940 249 493 306 38 946 140 25 880 000 63,21% 

KTGV-I REND SZ.G.KP.KTGV. 3 3 1 3 815 800 5 799 300 685 800 300 000 7,86% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 88 88 66 175 304 102 288 289 741 119 829 081 46 850 000 26,72% 

NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁ 1 1 1 798 000 1 502 000 798 000 250 000 31,33% 

O.NEMZETISÉGI ÖNK.KTGV.SZ 3 3 3 3 333 400 4 762 000 3 333 400 1 350 000 40,50% 

SZÖVETSÉG 18 18 15 26 733 632 45 101 200 22 363 632 10 650 000 39,84% 

Összesen: 1 172 1 172 890 1 659 006 184 2 854 566 508 1 197 986 703 470 671 900 28,37% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 38 38 28 52 366 307 75 185 773 35 378 362 12 980 000 24,79% 0,11% 

BARANYA 61 61 48 88 890 719 140 532 690 69 828 673 24 850 000 27,96% 0,21% 

BÉKÉS 73 73 56 86 059 371 139 466 522 62 741 251 28 850 000 33,52% 0,25% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 83 83 71 109 355 329 174 156 460 85 399 907 31 891 900 29,16% 0,27% 

BUDAPEST 169 169 143 293 199 507 684 212 233 251 653 717 121 640 000 41,49% 1,03% 

CSONGRÁD 36 36 22 48 420 694 65 258 197 23 505 992 6 810 000 14,06% 0,06% 

FEJÉR 51 51 39 57 878 118 79 566 981 40 987 618 20 985 000 36,26% 0,18% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 14 14 11 21 311 515 27 161 780 16 589 315 4 800 000 22,52% 0,04% 

HAJDÚ-BIHAR 71 71 51 99 927 994 165 820 170 66 282 599 22 620 000 22,64% 0,19% 

HEVES 41 41 29 69 837 247 120 447 857 49 004 202 13 925 000 19,94% 0,12% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 44 44 32 66 926 858 91 665 177 45 577 425 15 270 000 22,82% 0,13% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 17 17 11 29 743 865 38 504 815 14 803 695 5 150 000 17,31% 0,04% 

KÜLFÖLDI 142 142 123 185 515 490 362 113 685 160 366 850 65 710 000 35,42% 0,56% 

NÓGRÁD 16 16 9 27 064 100 44 889 000 11 529 600 3 060 000 11,31% 0,03% 

PEST 93 93 66 107 211 110 180 127 694 69 964 100 22 880 000 21,34% 0,19% 

SOMOGY 23 23 13 31 242 749 59 123 759 16 845 305 6 530 000 20,90% 0,06% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 43 43 28 58 106 322 75 702 040 32 189 200 10 730 000 18,47% 0,09% 

TOLNA 20 20 16 22 750 112 34 505 790 18 350 322 6 800 000 29,89% 0,06% 

VAS 40 40 33 61 850 433 94 970 948 45 207 968 15 760 000 25,48% 0,13% 

VESZPRÉM 54 54 37 83 090 728 123 800 350 52 305 377 19 120 000 23,01% 0,16% 

ZALA 43 43 24 58 257 616 77 354 587 29 475 225 10 310 000 17,70% 0,09% 

Összesen: 1 172 1 172 890 1 659 006 184 2 854 566 508 1 197 986 703 470 671 900 28,37% 4,00% 
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1.5. Az "Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, tanulmányút" altémán belül a 

megítélt legkisebb támogatási összeg 150 ezer Ft, a legmagasabb támogatási 

összeg pedig 2.000 ezer Ft volt. A "Nagyrendezvények" altémában mindez 150 

ezer Ft, illetve 5.500 ezer Ft, az "Egyéb rendezvények" (rendszeres táncházak) 

altémában 100 ezer Ft, illetve 1.500 ezer Ft, az "egyedi" pályázatoknál 250 ezer 

Ft, illetve 14.000 ezer Ft, végül a „Produkciók forgalmazása, terjesztése” 

altémában 190 ezer Ft, illetve 8.000 ezer Ft volt. A nagy eltéréseket az indokolja, 

hogy a sokszor fontos, de kis támogatással is megvalósítható, viszonylag kis 

hatósugarú programok mellett országos, nemzetközi jelentőségű programokat 

egyaránt támogat a Kollégium (lásd: Országos Táncháztalálkozó, Smithsonian 

Népművészeti Fesztivál, Mesterségek Ünnepe stb.). 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3604 
Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, 

tanulmányút 
150 000 2 000 000 

3607 Nagyrendezvények 150 000 5 500 000 

3608 Egyéb rendezvények 100 000 1 500 000 

3613 Egyéb - egyedi 250 000 14 000 000 

3618 Produkciók forgalmazása, terjesztése 190 000 8 000 000 

 

1.6. Összesen 15 egyedi pályázatot nyújtottak be Kollégiumunkhoz, amelyek mind 

támogatásban részesültek. Az összesen támogatott 890 pályázatnak ez kevesebb, 

mint 2%-át teszi ki (1,7%). Míg az összpályázati megítélt támogatási forint arány 

28,4%, addig az egyedi pályázatok esetében ez 77,5%. Meghívásos pályázata 

nem volt a Kollégiumnak. 

 

1.7. Csökkentett támogatás esetén nagy számban kénytelenek a pályázók töredékesen 

megrendezni a programjaikat, így módosítást kérni a Kollégiumtól. Összesen 317 

(jogcímre, elszámolási határidőre, pénzügyi teljesítési és megvalósítási határidőre 

vonatkozó) módosítási kérelemből 305-öt fogadtunk el, hatot elutasítottunk, 

további hat kérelem még ügyintézés alatt van. 

 

1.8. A Kollégium a 2013. évi pénzkeretét eredményesen, 100%-ban felhasználta.  

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásaink mindegyikére a támogatási keretet 

többszörösen meghaladó igény érkezett be, keretmaradvány nem jöhetett létre. 

 
Közművelődés és Népművészet 

Kollégiuma 

Pályázatok db 

száma 

Ft 

Eredeti éves keret   400 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   70 671 900 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   470 671 900 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret 

terhére 

Pályázatok db 

száma 

Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 172  

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret 

terhére) 

  

    - pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatok 

862 418 059 400 
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    - címzett keret terhére  13 18 000 000 

    - egyedi keret terhére 15 34 612 500 

Összesen: 890 470 671 900 

    - ebből céltámogatásban részesített 

pályázat 

98 50 000 000 

    - ebből meghívásos pályázat   0 0 

Tárgyévi keretet nem terhelő, 

következő évek kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 

890 470 671 900 

2013. évi keretmaradvány  0 

2013. évi technikai halasztott döntések 0   

2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. A Kollégium nem bírált mást szakkollégiummal közösen pályázatot 2013-ban. 

 

1.10. A pályázati naptárban meghatározott időpontokhoz minden esetben tartottuk 

magunkat. 

 

1.11. A helyszíni teljesítmény-ellenőrzési vizsgálatok szakmai tapasztalatai 

egyértelműen pozitívak. Az előírtnál több esetben végeztünk ellenőrzést. Szinte 

minden esetben kiváló eredményességet tapasztalhattunk a támogatás 

felhasználását illetően az ellenőrzött pályázóknál. A pénzügyi ellenőrzést végző 

kolléga minden esetben alapos felvilágosítást nyújtott a munkája során szerzett 

tapasztalatairól a szakmai ellenőrzést végző kollégiumi tagnak. Mind a pénzügyi, 

mind a szakmai vonatkozásokat tekintve pozitív visszaigazolását, Kollégiumunk jó 

munkájának komoly megerősítését jelezték az ellenőrzési alkalmak. 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Habár meglehetősen tartott az online pályáztatási rendszer bevezetésétől a 

Kollégium, de konkrét tapasztalatai alapján leszögezheti, hogy - néhány javításra 

szoruló kényelmetlenségen kívül - egyértelműen segíti az NKA döntési és 

végrehajtási folyamatát. 

 

2.2. Az első, kizárólag online pályáztatási évben a Kollégium minden tagja megtanulta 

kezelni a pályázati-bírálati felületet. A kollégiumi tagok által beírt támogatási vagy 

elutasítási javaslatok, az összegszerű támogatási javaslat mértékének 

feltüntetése, a pályázatok érdemeire vagy hiányosságaira tett bejegyzések mind 

előkészítették, segítették a konszenzusos döntéshozás gyorsabb meghozatalát az 

üléseken. A pályázók oldaláról eddig kevés visszajelzés érkezett, ami azt 

jelentheti, hogy nem okozott komoly nehézséget számukra se az online pályázás.    

 

2.3. A Kollégium javasolja, hogy az online pályáztatási rendszert tovább korszerűsítsék 

az informatikai szakemberek. Nagyon lelassítja az elbírálás folyamatát, hogy a 

rendszer egyszerre csak maximum 100 pályázatot tud "láttatni", ezért a 101. 

pályázattól kezdve újra be kell tölteni a második száz pályázatot. Aztán ha a 101. 
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pályázat anyagába belépünk, és a 102-et akarjuk megnézni, akkor újra tölti az 

első százat, majd a második százat. A 200. pályázattól még rosszabb a helyzet, 

mert egyenként kell megvárni az első, második és harmadik száz pályázat 

betöltését. Ez azt jelenti, hogy minden 100 feletti pályázat betöltésére egyenként 

kb. másfél-két percet kell várni. Ez több száz pályázat esetében órákkal 

hosszabbítja meg az elbírálás menetét. 

 

2.4. A beérkezett pályázatok száma csökkent 2013-ban. A Kollégium 2012-ben 

észlelte, hogy az átszervezett Kollégiumhoz körülbelül ugyanannyi pályázat 

érkezik be, mint a korábbiakban a Közművelődési Kollégiumhoz és a 

Népművészeti Kollégiumhoz együttesen. A különbség a szétosztható pénzkeret 

nagyarányú csökkenésében volt. Ezért arra kényszerültünk, hogy - igazodva a 

lényegesen kisebb keret által szabott új helyzethez - a pályázati kiírásokba 

lehetőleg szakmai jellegű kritériumokat építve szűkítsük a pályázók körét. A 

pályázók évről-évre ügyesebben pályáznak, a pályázati rutin sok pályázónál 

érzékelhető, de természetesen továbbra sem lehet ezt elmondani a pályázók 

egész köréről. Szembetűnő egyenetlenségek figyelhetőek meg a pályázatok 

szakmai színvonalát illetően megyénként, illetve határon túli pályázatok esetében 

országonként. 

 

2.5. A Kollégium szakterületei - kivált a közművelődés - a kultúra erősen forráshiányos 

szférái. A 2012-ben előállt helyzetet - melyben a rendezvények és táborok 

esetében 8-9-szeres, a táncházak esetében 13-szoros volt a pályázati igény -, 

igyekeztük konszolidálni a pályázati kiírások szigorításával. Ennek 

eredményeképpen 2013-ban az előző évi pályázatok kevesebb, mint 60%-a 

(59,7%) érkezett be. Ez még mindig - altémáktól függően - 3-5-szörös pályázati 

igényt jelent. A nagyszámú elutasított pályázat mellett a támogatott programok 

esetében általában az igényeltnél jelentősen kisebb összegeket szavazott meg 

kényszerűségből a Kollégium. A közművelődési és népművészeti szférára az NKA 

2011. évi 683 millió Ft-os támogatásával szemben 2012-ben a Kollégium 422 

millió Ft, 2013-ban 470 millió Ft pályázati támogatást tudott adni. Tehát a 

Kollégium lényegesen nagyobb keretet is kiváló eredménnyel tudna felhasználni. 

 

2.6. A Bizottságban a népművészeti területhez kiválóan értő komoly szakember 

képviseli Kollégiumunk érdekeit. Kapcsolattartásunk intenzív. A Kollégium 

igyekszik a Bizottság stratégiájához teljes mértékben igazodni. Ugyanakkor a 

Bizottság a Kollégiumot érintő határozatait a Kollégiummal való egyeztetés nélkül 

hozza meg. A többi szakkollégiummal nincs szorosabb kapcsolatunk, de a 

Kollégium vezetője személyes találkozókon egyeztetett már több más 

szakkollégium vezetőjével, néhány stratégiai kérdésben. A Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma éppen a legkülönfélébb művészeti ágakat integráló 

jellege, ugyanakkor szerteágazó kulturális területei folytán törvényszerű, hogy 

nyitott a más kulturális szférákat támogató kollégiumokkal való együttműködésre. 

A Kollégiumnak kiváló a kapcsolata az Igazgatósággal. Több esetben rugalmasan 

segítette az Igazgatóság a Kollégium munkáját, kérdéseinkre gyorsan válaszol, 

mindenkor segítőkész.  

 

2.7. A Kollégium munkáját nem befolyásolta az NKA más szervezetekkel (NGM, KIM, 

MASZRE stb.) kötött együttműködési megállapodása. 

 

2.8. A tárgyévi pályázati kiírások a Kollégium mindkét kulturális területén több mint 

évtizedes gyakorlatra tekintenek vissza. A pályázók túlnyomó többsége sokadjára 

pályázik hozzánk, céljaik megvalósításának az NKA a záloga. Ha a "bejáratott" 

pályázataink mellett, a Kollégium pénzkerete megengedi majd és új szemléletű, új 

irányokat kereső és támogató pályázati kiírásokat hirdethetünk meg, akkor 

valóban releváns, fontos szempont lesz a más intézmények által kiírt pályázatok 

figyelembe vétele. A Kollégium tagjai specializált szakterületeiket és a Kárpát-
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medence földrajzi tájait tekintve is áttekintéssel rendelkeznek a pályázók körének 

jó részéről, azonban azt nem állíthatjuk, hogy minden egyes esetben tisztában 

lehetünk a határon túli pályázatok helyi támogatási köréről. Bizonyos 

rendezvények esetében természetes, hogy a pályázó több helyről igyekszik 

támogatást szerezni egy-egy komplex rendezvény különböző programjaira. A 

pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy máshonnan nyertek-e támogatást az adott 

témában, és ezt természetesen figyelembe vesszük a pályázat elbírálásakor.    

 

2.9. Kollégiumunk törekszik 2014-ben is az arra érdemes pályázói körének kontinuitást 

biztosítani a - közművelődési és népművészeti programok az amatőr művészeti, 

alkotó jellegű és honismereti, illetve az élő népművészet alkotótáborainak 

megrendezésére, valamint a rendszeresen működő táncházi programok 

megvalósítására kiírt - pályázatok meghirdetésével. Jelenlegi pénzkeretünk 

lehetővé teszi, hogy a visszatérő - sokszor évtizedek óta jól működő -, bevált 

rendezvények, programok, táborok tovább folytatódjanak, de új szemléletű, új 

irányokat kereső és támogató pályázati kiírásokat előreláthatóan nem 

hirdethetünk meg. 

 

 

 

Dr. Balogh Balázs 

kollégiumi vezető 
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Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

04 OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS, 
TOVÁBBKÉPZÉS, 

TANULMÁNYÚT 

260 260 28 30 0  0  202 0  302 276 155 302 276 155 224 108 666 85 480 000 28,3 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 541 541 48 130 0  0  363 0  964 734 899 964 734 899 638 255 135 226 574 400 23,5 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 292 292 5 23 0  0  264 0  241 913 352 241 913 352 214 626 165 74 825 000 30,9 

13 EGYÉB - EGYEDI 15 15 0  
 

0  0  15 0  44 633 100 44 633 100 44 633 100 34 612 500 77,5 

18 PRODUKCIÓK 
FORGALMAZÁSA, 

TERJESZTÉSE 

64 64 13 5 0  0  46 0  105 448 678 105 448 678 76 363 637 49 180 000 46,6 

Összesen: 1 172 1 172 94 188 0  0  890 0  1 659 006 184 1 659 006 184 1 197 986 703 470 671 900 28,37 
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Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 

 

 

Kollégium vezetője: Kálomista Gábor 

Kollégium tagjai: Bodrogai László, Héra Istvánné, Inkei Péter, Dr. Révész Mária, 

Zimányi Zsófia 

Kollégium titkára: Hajas Gizella 

Kollégium elszámoltatója: Udvarhelyi Zsuzsanna 

 

 

A Kollégium 2013. évben hét alkalommal ülésezett, ebből négy ülés nem döntéshozó, 

három pedig döntéshozó ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések  

 

1.1. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai és külföldi 

rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves részévé tegye. Ezen 

küldetéstudatot erősítette, hogy ez a Kollégium rendelkezett a legnagyobb 

kerettel. A beérkezett pályázatok is megerősítették és visszaigazolták a kiírás 

szükségességét, hiszen az egész ország területéről és külföldről is érkeztek olyan 

kulturális pályázatok, amelyek biztosíthatták a nemzeti sokszínűség bemutatását, 

a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és 

erősítése érdekében. A beérkezett pályázatok száma 452 db volt, amelyből 261 

nyert támogatást. Nagyrendezvénynél 431 pályázat érkezett be, amelyek közül 

246 kapott támogatást. 5 egyedi kérelem is érkezett a kollégiumhoz, amelyek 

közül a kollégium 2 tartott érdemesnek támogatni. EU-s programhoz kötődően 13 

támogatott pályázat volt a beérkezett 16-ból.  

 

1.2. A kollégium tapasztalata az, hogy a pályázatok célkitűzései a támogatott 

pályázatok esetében összhangban vannak a megvalósításukkal. A kollégium 

célkitűzése, hogy olyan kulturális rendezvényeket támogasson, amelyek 

multiplikatív hatással rendelkeznek, továbbá célkitűzése, hogy teremtsen új 

értéket, ahol lehetséges. Véleményünk szerint ezek az irányelvek kézzelfoghatóak 

a nyertes és lebonyolított fesztiváloknál. 

 

1.3. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek alapján megfogalmazott feladatok 

ellátása korábban is megjelent a Kollégium döntéseiben. A Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma középtávú támogatási stratégiájában megfogalmazottak alapján 

feladatául kapta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatási forrásait a felelősségi 

területén az NKA általános célkitűzéseire figyelemmel és a szakterület speciális 

igényeire fókuszálva használja fel. A Kollégium a tárgyévi keret terhére elbírált és 

támogatott pályázatok között a pályázati felhívás szerinti pályázat mellett, címzett 

(2 db) és egyedi (2 db) elbírálásban is részesítette a pályázatokat, valamint a 

nagy múlttal rendelkező fesztiválok esetében 3 éves támogatásról döntöttünk. A 

több évre áthúzódó pályázati támogatásokkal kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé 

tesszük a fesztiválok megrendezését, szerződésben garantáljuk a programjaik 

megvalósításához szükséges forrásokat. Ezeknek a programoknak a 

megvalósítása előre meghatározott ütemben és módon történt.  

 

1.4. A Kollégium stratégiájának és küldetésének megfelelően fokozottan törekszik arra, 

hogy a pályázati bírálat során az országos és a határon túli lefedettséget 

biztosítsa, hiszen csak így van mód arra, hogy a megfelelő minőségű kulturális 

fesztiválok eljussanak mindenkihez. Az elvártaknak megfelelően a Budapestről 

érkezett pályázatok száma magas volt (138 db), azonban a Kollégium a bírálat 

folyamán biztosította a megfelelő vidéki jelenlétet is. Míg a budapesti támogatott 
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pályázatok az összes támogatotthoz képest 31,8%-ot tettek ki, addig a vidéki 

támogatottak aránya 63,6%. A beérkezett 23 db külföldi pályázatból 12 db került 

kedvező elbírálásra, mely 4,6%-ot jelent az összeshez viszonyítva. 

 

A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 

B
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138 138 83 1 667 193 248 4 195 690 665 1 249 235 239 809 600 000 48,56 31,8 1,1 

V
id

é
k
 

291 291 166 2 848 559 916 10 076 844 504 2 031 271 935 1 220 900 000 42,86 63,6 2,3 

K
ü
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23 23 12 127 262 853 253 613 330 96 193 024 37 500 000 29,47 4,6 0,2 

Ö
s
s
z
e
s
e
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452 452 261 4 643 016 017 14 526 148 499 3 376 700 198 2 068 000 000 44,54 100,0 3,6 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 6 6 3 43 290 000 94 646 500 17 330 000 5 000 000 11,55% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 49 49 27 386 898 427 864 867 589 262 721 657 133 700 000 34,56% 

EGYÉB EGYESÜLET 61 61 32 564 562 336 1 568 906 490 443 331 932 333 400 000 59,05% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 3 3 2 23 468 224 35 510 382 19 468 224 7 000 000 29,83% 

EGYÉNI VÁLLALK. 5 5 4 26 816 800 41 435 031 22 976 800 11 000 000 41,02% 

EGYESÜLÉS 3 3 2 28 700 000 55 173 775 24 700 000 17 000 000 59,23% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 8 8 7 79 189 656 318 680 266 76 829 656 51 000 000 64,40% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 1 1  4 028 000 6 960 000   0,00% 

HELYI NEMZ.ÖNK.KTGV.SZERV 2 2 2 9 000 000 25 692 517 9 000 000 3 000 000 33,33% 

HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORM. 1 1  5 502 500 12 464 400   0,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 41 41 16 296 968 012 386 006 691 152 816 320 78 500 000 26,43% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 57 57 39 578 021 152 1 214 455 817 492 140 592 253 900 000 43,93% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 92 92 35 970 284 968 2 957 441 273 550 689 706 338 500 000 34,89% 

KÖZALAPÍTVÁNY 6 6 5 107 542 000 385 524 400 103 000 000 80 000 000 74,39% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 6 6 3 68 606 158 107 271 964 32 250 725 20 000 000 29,15% 

KTGV-I REND SZ.G.ÖNK.KTGV 1 1  3 000 000 5 287 000   0,00% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 102 102 82 1 384 024 066 6 337 422 256 1 161 142 586 732 500 000 52,93% 

NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁ 1 1 1 3 682 000 7 039 000 3 682 000 1 500 000 40,74% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 1  4 522 638 8 113 928   0,00% 

SPORTEGYESÜLET 1 1  4 997 600 12 752 620   0,00% 

SZÖVETSÉG 5 5 1 49 911 480 80 496 600 4 620 000 2 000 000 4,01% 

Összesen: 452 452 261 4 643 016 017 14 526 148 499 3 376 700 198 2 068 000 000 44,54% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 15 15 8 83 385 003 144 062 224 54 060 700 22 000 000 26,38% 0,19% 

BARANYA 22 22 15 188 722 350 402 698 020 156 361 600 94 900 000 50,29% 0,81% 

BÉKÉS 11 11 8 123 578 804 374 495 679 112 054 400 34 000 000 27,51% 0,29% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 16 16 9 171 767 006 425 405 447 126 718 606 86 000 000 50,07% 0,73% 

BUDAPEST 138 138 83 1 667 193 248 4 195 690 665 1 249 235 239 809 600 000 48,56% 6,88% 

CSONGRÁD 13 13 9 210 933 022 3 122 385 370 133 253 022 70 000 000 33,19% 0,59% 

FEJÉR 15 15 10 153 683 840 321 347 037 130 675 540 35 000 000 22,77% 0,30% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 15 15 10 118 239 888 246 696 660 89 478 715 60 000 000 50,74% 0,51% 

HAJDÚ-BIHAR 20 20 11 166 215 129 351 350 901 100 358 900 59 000 000 35,50% 0,50% 

HEVES 11 11 5 92 688 808 177 094 330 40 560 852 32 500 000 35,06% 0,28% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 12 12 6 99 527 000 181 151 500 70 921 000 28 000 000 28,13% 0,24% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 13 13 4 63 524 200 110 645 600 23 440 000 10 000 000 15,74% 0,08% 

KÜLFÖLDI 23 23 12 127 262 853 253 613 330 96 193 024 37 500 000 29,47% 0,32% 

NÓGRÁD 5 5 2 28 738 560 48 504 261 10 829 360 4 500 000 15,66% 0,04% 

PEST 39 39 19 446 859 568 1 391 281 465 313 482 725 220 000 000 49,23% 1,87% 

SOMOGY 11 11 2 93 585 040 179 315 170 11 000 000 3 000 000 3,21% 0,03% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 16 16 9 189 651 663 406 502 985 144 320 000 97 500 000 51,41% 0,83% 

TOLNA 3 3 1 12 160 000 34 343 200 3 660 000 1 000 000 8,22% 0,01% 

VAS 17 17 10 177 620 020 599 077 500 147 500 000 97 000 000 54,61% 0,82% 

VESZPRÉM 29 29 24 368 822 107 1 438 650 995 323 629 107 248 500 000 67,38% 2,11% 

ZALA 8 8 4 58 857 908 121 836 160 38 967 408 18 000 000 30,58% 0,15% 

Összesen:  452 452 261 4 643 016 017 14 526 148 499 3 376 700 198 2 068 000 000 44,54% 17,57% 
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1.5. A Kollégium által megítélt támogatási összeg legalacsonyabb és legmagasabb 

tételei altémák szerint a következőképp alakultak. A nagyrendezvények 

altémában 500 ezer Ft a legalacsonyabb megítélt támogatás, a legmagasabb 

30.000 ezer Ft. Egyéb egyedi altémában 5.000 ezer Ft és 20.000 ezer Ft a 

legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt támogatási összeg. EU programokhoz 

önrész altémában 1.200 ezer Ft és 11.000 ezer Ft megítélt támogatás a 

legalacsonyabb és legmagasabb tételek. 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3707 Nagyrendezvények 500 000 30 000 000 

3713 Egyéb - egyedi 5 000 000 20 000 000 

3786 Eu programokhoz önrész 1 200 000 11 000 000 

 

1.6. A Kollégiumhoz mindösszesen 5 egyedi pályázatot nyújtottak be, ez a beadott 

pályázatok 1,1%-a, a tárgyévi keret terhére támogatott pályázatok  2,5%-a. A 

megítélt összeg 25.000 ezer Ft, amely a tárgyévi keret terhére megítélt 

támogatás 2,2%-a. 

 

1.7. A kollégiumhoz összesen 67 módosítási kérelem érkezett, amelyek közül jogcím 

módosítás 6, megvalósítás dátuma szerinti 11, határidő módosítás pedig 26 db 

volt. Ezek a kérelmek elfogadásra kerültek. Vélhetően a pályázatírás időpontjában 

a pályázatírók bizonytalanok voltak az egyes beválallható feltételekkel, illetve 

előfordult a rajtuk kívülálló módosítási kényszer is. 

 

1.8. A Kollégium eredeti éves keretösszege 700.000 ezer Ft, mely év közbeni 

keretmódosítással (480.983 ezer Ft) 1.180.983 ezer Ft felhasználható éves 

keretre nőtt. A keretet csökkentette az előző évben a 2013. évi keret terhére 

megítélt 59.100 ezer Ft támogatás, így a felhasználható keret 1.121.883.300  Ft-

ra módosult. 

A Kollégium a beérkezett 452 pályázatból 261 pályázatot ítélt támogathatónak. A 

261 pályázatból 2 darab a meghívásos pályázat. A megítélt támogatási összeg, a 

következő évek kötelezettségvállalása terhére, évente 19 pályázatot, 317 000 

ezer Ft-tal támogatott. A Kollégiumnak kötelezettséggel nem terhelt 

keretmaradványa 4.883 ezer Ft. 

 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Pályázatok 

db száma 

Ft 

Eredeti éves keret   700 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   480 983 300 

    - tárgyévet megelőző 1. év   -59 100 000 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   1 121 883 

300 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret 

terhére 

Pályázatok 

db száma 

Ft 

Beérkezett pályázatok száma 452  

Támogatott pályázatok (tárgyévi 

keret terhére) 

  

    - pályázati felhívásra beérkezett 

pályázatok 

200 1 052 500 

000 
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    - címzett keret terhére  2 39 500 000 

    - egyedi keret terhére 2 25 000 000 

Összesen: 204 1 117 000 

000 

    - ebből céltámogatásban 

részesített pályázat 

0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   2 0 

Tárgyévi keretet nem terhelő, 

következő évek 

kötelezettségvállalásai 

  

    - tárgyévet követő 1. év 19 317 000 000 

    - tárgyévet követő 2. év 19 317 000 000 

    - tárgyévet követő 3. év 19 317 000 000 

Összesen: 57 951 000 

000 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 

261 2 068 000 

000 

2013. évi keretmaradvány 0 4 883 300 

2013. évi technikai halasztott 

döntések 

0   

2013. évi különleges felfüggesztett 

döntések 

7   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

1.9. A Kollégium más szakkollégiumokkal közösen nem írt ki és nem bírált pályázatot. 

 

1.10. A Kollégiumnak sikerült megvalósítania a pályázati naptárban meghatározottakat. 

 

1.11. A Kollégium által végzett, az NKA Ellenőrzési Osztályával (ELO) közös, helyszíni 

teljesítmény ellenőrzés szakmai tapasztalatai jók. A tagok az ELO-val közösen 

mennek ki a helyszínre. Mind az ellenőrzés előtti felkészüléskor, mind pedig a 

konkrét ellenőrzéskor az ELO munkatársai minden segítséget megadnak a 

Kollégium tagjainak. A pályázók a pályázati feltételeknek megfeleltek, az 

ellenőrzésekre felkészülten érkeznek. Az ELO pénzügyi ellenőrzéseiről készült 

ellenőrzési jelentéseket a Kollégium hivatalból megkapja. A Kollégium úgy 

érzékeli, hogy a pénzügyi ellenőrzés hatékonyan, jól zajlik. 

 
2. Működési kérdések 

 

2.1. A kollégium véleménye szerint a döntési és végrehajtási folyamatot segítette az 

online pályáztatási rendszer. 

 

2.2. A kollégiumnál a kiírás az online felületeken való pályázati rendszer alapján 

működött. Az online pályáztatás egyes pályázók helyzetét megnehezítette, mert 

nem szoktak hozzá ehhez a rendszerhez. A rendszer megtanulása és 

készségszintű használata azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályázó sikeres 

pályázatot nyújthasson be. Ezt a pályázók többsége értette és megértette, ezért 

igyekeznek megfelelni a pályázati elvárásoknak.  

 

2.3. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy segítette a Kollégium munkáját az 

online pályáztatási rendszer. Észrevételként azonban megjegyzést érdemel, hogy 

a beadott adatlapok, illetve egyéb feltöltött dokumentumok pályázónként ugyan 

elkülöníthetőek, de önálló file-ként nincsenek egyedi módon megjelölve. Ez abban 
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az esetben probléma, hogy a letöltéseknél keveredhetnek az egyes pályázók 

dokumentumai. 

 

2.4. A Kollégium tapasztalata szerint a beérkezett pályázatok számában nem volt 

nagyságrendi eltérés. A pályázatok színvonala megfelelt a korábbi éveknek. 

Természetesen a minőségi heterogenitás megfigyelhető volt a pályázatok között, 

hiszen nem egyforma felkészültséggel íródtak a különböző beadványok. 

Összességében az állapítható meg, hogy a rutinos pályázók már várták a kiírást és 

ennek megfelelően szakmailag felkészülten írták meg a pályázatukat.  

 

2.5. A Kollégium a munkája során nem találkozott speciális, a szakterületre jellemző 

problémával. Egyes pályázóknál az önerő igazolása nehézségekbe ütközött, pedig 

a Kollégium elvárja, hogy a szakmai támogatási irányelvek mentén – a pályázatok 

hosszú távú fenntarthatósága érdekében – a pályázók tegyenek meg minden 

erőfeszítést egyéb források bevonására és a támogatási elvek mentén képesek 

legyenek egyre magasabb önrészt biztosítani a projektjeikhez. 

 

2.6. A Bizottság és a Kollégium együttműködése megfelelő. A Kollégium beszámolási 

kötelezettségének megfelel, a Bizottság Kollégiumba delegált tagjával 

rendszeresen konzultál. A Kollégium más szakkollégiumokkal nem tart rendszeres 

kapcsolatot. Ez alól csak a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 

a kivétel, mert a két Kollégium egyeztet a pályázati kiírásoknál, hogy a 

párhuzamosságokat elkerüljük. Az Igazgatósággal a Kollégiumnak példa értékű a 

kapcsolata, hiszen bármilyen felmerülő kérdésre a lehető leggyorsabban érkezik a 

válasz az Igazgatóság munkatársaitól. A Kollégium titkára az Igazgatóság 

ismeretanyagával mindent megtesz annak érdekében, hogy a kollégiumi tagok 

azonnali, releváns információhoz jussanak.  

 

2.7. A Kollégium keretét az emberi erőforrások miniszterével kötött együttműködési 

megállapodás alapján átvett pénzeszközök növelik. Természetesen a Kollégium 

tagjai kapcsolatrendszerén keresztül rálátásunk van más meghatározó szakmai 

szervezetek munkájára is, ami orientálja, segíti munkánkat. 

 

2.8. A Kollégium tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy milyen, a szakterületet 

érintő egyéb pályázat jelenik meg Magyarországon. Sajnálatos módon 2013-ban 

kulturális fesztiválokat támogató pályázatok nem nagyon voltak az ország 

területén, így a fesztiválszervezők jóformán csak erre a Kollégiumra és rajta 

keresztül az NKA-ra számíthattak. Természetesen a Kollégium ismeri azon határon 

túli pályázati lehetőségeket, amely hazánkat érinti, amelyekre a hazai 

rendezvények pályázni tudnak. Ennek megfelelően az EU-hoz pályázott és nyert 

rendezvényeket a Kollégium lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni. A 

Kollégium folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy milyen más forrásból kapott 

támogatást egy adott rendezvény, amely befolyással lehet a döntésre.    

 

2.9. A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma a korábbi évekhez hasonlóan, a pályázati 

kiírásaival kívánja segíteni a megfelelő minőségű kulturális fesztiválokat, mert ez 

biztosíthatja, hogy a már meglévő értékes rendezvények és az új ötletek 

eljussanak a kultúra fogyasztóihoz. A Kollégium az elkövetkező években az adott 

év speciális igényeit is figyelembe véve fogja a már bevált módszerekkel 

támogatni a kulturális fesztiválokat. 

Kálomista Gábor 

kollégiumi vezető 
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Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 431 431 3 182 0  0  246 0  4 479 452 247 4 479 452 247 3 254 927 984 1 974 500 000 44,1 

13 EGYÉB - EGYEDI 5 5 0  3 0  0  2 0  64 530 606 64 530 606 40 000 000 25 000 000 38,7 

86 EU PROGRAMOKHOZ ÖNRÉSZ 16 16 2 1 0  0  13 0  99 033 164 99 033 164 81 772 214 68 500 000 69,2 

Összesen: 452 452 5 186 0  0  261 0  4 643 016 017 4 643 016 017 3 376 700 198 2 068 000 000 44,5 
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Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 

 

 
Kollégium vezetője:  Prof. Dr. habil. Szakály Sándor 

Kollégium tagjai: Antall István, Prof. Dr. Balázs Géza, Dr. Boka László, Dr. 

Kubassek János, Mezey Katalin, Reményi József Tamás, Sipos 

Endre, 2013 novemberétől Zentai Péter László, Molnár Mária 

Kollégium titkára:  Angyalosyné Makkai Nóra 

Kollégium elszámoltatója:  Márton Virág, Jávori Péter 

 

 

A 2012-ben életre hívott Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a két nagy 

terület intézményi és alkotói pályáztatását látja el. A Kollégium 2013-ban is rendszeresen 

– mind a pályázati kiírások, mind a pályázatok elbírálása során megfelelő létszámmal – 

ülésezett és rendre, tavaszi illetőleg őszi ülésszakra írta ki a szakterületéhez tartozó, a 

rendelkezésére álló 2013. évi keretösszegéhez igazodó nyílt pályázati felhívásait alkotói, 

egyéb rendezvényi, nagyrendezvényi altémában. Minden kiírás alkalmával, az előző 

időszak beérkezett pályázatainak tanúságai szerint kiegészült, finomodott az adott terület 

felhívása mind az alkotók számára, mind a rendezvényi területre kiírt felhívások 

esetében. A Kollégium 2013. évben hat alkalommal ülésezett, melyből 4 ülés döntéshozó, 

2 ülés nem döntéshozó ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A Kollégium úgy tapasztalta, hogy a beérkezett pályázatok száma visszaigazolta a 

kiírt altémák helyességét. A 2013.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakban 

összesen 970 db pályázat érkezett be Kollégiumunk pályázati felhívásaira, ami az 

előző évinél 184-el (15,9%-kal) kevesebb. Ez a csökkenés valószínű teljes 

mértékig az elektronikus pályázási rendszer bevezetésével hozható 

összefüggésbe, és az indulás évét követően vélhetően ismét növekedni fog a 

beérkező pályázatok száma.  

Az alkotói támogatás első félévi időszaka a MASZRE-NKA Együttműködési 

Megállapodás szerint zajlott 2013-ban is. Az őszi alkotói felhívás kollégiumi 

rendelkezés szerint került meghirdetésre és bírálatra. Rendezvényi altémában a 

bizottsági döntés szerint először hirdetett a Kollégium pályázatot kereskedelmi 

forgalomba nem kerülő kiadvány megjelentetésére. A Kollégium felhívásában 

annyival egészítette ki a bizottsági határozatot, hogy ezzel a lehetőséggel a 

pályázó csak a megpályázott rendezvényhez kötödő kiadvány esetében élhet. 

Sajnálatosan, a kollégiumi keret nem tette lehetővé, hogy a kiadványok 

valamennyi esetben támogatást kapjanak. A 2013-ban kiírt altémák helyességét 

egyedül e részterületen nem tudja teljes egészében visszaigazolni a Kollégium.  

 

1.2. A Kollégium a szakmai beszámolók alapján úgy látja, hogy a pályázati 

felhívásokban megfogalmazott célkitűzések és azok eredményessége alapvetően 

összhangban van. Jelentős eltéréseket a szakmai ellenőrzés során nem 

tapasztaltak a kollégiumi tagok. Szakmai beszámoló teljes visszautasítására még 

nem került sor. A hasznosulást célzó eredményességi szempontokra már a 

pályázati kiírás szövege felhívja a pályázók figyelmét, beszámolóikban nevesítik, 

megjelenítik e szempontokat. Az ellenőrzés során jelentős hiányosságot nem 

tapasztalt a Kollégium.  

 

1.3. A Kollégium figyelemmel volt a Bizottság által megfogalmazottakra és azokat a 

döntései során alkalmazta. A 2013. évi kiemelt események, évfordulók a Bizottság 

által cél-, illetőleg címzett támogatásként megjelölt témák kapcsán kerültek 

kollégiumi támogatásra, meghívásos pályázati felhívással 63 millió Ft összegben. 
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A Weöres-jubileum kapcsán 50 millió Ft került odaítélésre céltámogatásként 

meghívásos, valamint kollégiumi nyílt pályázati keret terhére. A Gárdonyi 

évforduló meghívott pályázatai 13 millió Ft, a Szent István Emlékév  meghívott 

pályázata 15 millió Ft, a Weöres-jubileum meghívott pályázatai 35 millió Ft 

támogatást kaptak.  

A Kollégiumnak saját kiemelt programja nem volt. 2013-ban a Kollégium összesen 

6 felhívást jelentetett meg és a felhívásokra beérkezett pályázatokat bírálta el a 

szokásos két nagy (tavaszi, őszi), nyílt pályázati felhívásán túl:  

 meghívásos pályázatokat,  

 2013. évi Ünnepi Könyvhét részvételre a beérkezetteket, illetőleg  

 az EMMI-től a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumához rendelt 

határon túli alkotói támogatásra benyújtott pályázatokat. 

A Kollégium a bírálat során a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásakor 

törekedett arra, hogy a tartalmi ismérvekből kiinduló, arányos döntéseket hozzon. 

Az alkotói támogatás pályázatainak bírálatai alkalmával mérlegelte a pályázók 

korát, figyelmet fordított arra, hogy mikor kapott a pályázó az NKA-tól legutóbb 

alkotói támogatást, korábbi pályázatainak eredményességét, a korábban NKA 

támogatás segítségével megalkotott mű/vek recepcióját.  

A szépirodalmi, ill. az ismeretterjesztő témában benyújtott program-pályázatok 

esetében figyelembe vette azok hagyományos, több éve sikeresen megrendezett 

voltát, illetve a tervezett hagyományteremtés lehetőségét, indokoltságát.   
 

1.4. A 2013. évben a pályázók szervezeti formája szerint a következő állapítható meg: 

a legtöbb pályázatot magánszemélyek nyújtották be (451 db), a nonprofit 

szervezetek (egyéb egyesület, egyéb alapítvány, nonprofit kft. stb.) 255, a 

költségvetési szervek (helyi önkormányzatok, közp. költségvetési szerv. stb.) 148, 

vállalkozások (kft., rt. stb.) 108 pályázatot nyújtottak be. Elenyésző számú 

pályázat érkezett bt.-ktől és adószámmal rendelkező magánszemélyektől is. A 

beérkezett 970 pályázatból a Kollégium 959-et bírált el. Az elbírált pályázatok 

közül 451 volt eredményes. A legtöbb eredményes pályázó magánszemély volt 

(186), a nonprofit szervezetek 132, a költségvetési szervezetek 73, a 

vállalkozások 55 esetben kaptak támogatást.   

A pályázatok területi megoszlása a következőképp alakult: a legtöbb pályázat idén 

is Budapestről érkezett (484). A megyék közül a legtöbb pályázat Pest megyéből 

(82) futott be. Külföldről 72 pályázat érkezett, Baranya megye 43, Csongrád 

megye 32, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén 26-26, Hajdú-Bihar és Heves 

megye 22-22, Vas megye 20, Zala megye 18, Veszprém megye 17, Somogy 15, 

Fejér és Komárom-Esztergom megye 14-14, Győr-Sopron és Jász-Nagykun-

Szolnok megye 13-13, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Békés megye 10-10 

pályázattal képviseltette magát. A legkevesebb pályázat Nógrád megyéből 

érkezett (7). 

Mint az alábbi táblázatokban látható, a pályázatok székhely (megyei bontás) 

szerinti százalékos megoszlása 16,6%-kal tér el Budapest javára, az összes 

darabszámhoz (Budapest 484 db, vidék 414 db) viszonyított százalékos arány: 

53,9% Budapest, 37,3% vidék. Külföldről 72 db került benyújtásra, 8,9%-os 

arányban. E három terület támogatottsága megítélt/igényelt Ft viszonylatában: 

Budapest 33,9% Vidék 26,3%, Külföld 35,7%. Ez utóbbi százalékos megjelenítés 

igazolja a külhoni pályázatok Kollégium által történt kiemelt, lehetőségekhez 

képest méltányos támogatottságát. 
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A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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 db db db Ft Ft Ft Ft % % % 
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484 484 243 549 199 582 640 030 313 289 849 821 186 233 350 33,91 53,9 3,3 

V
id
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414 414 168 408 354 132 504 917 629 170 234 168 107 480 000 26,32 37,3 2,3 

K
ü
lf
ö
ld

 

72 61 40 68 593 400 86 116 692 41 906 000 24 505 000 35,73 8,9 0,5 

Ö
s
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970 959 451 1 026 147 114 1 231 064 634 501 989 989 318 218 350 31,01 100,0 6,19 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

ADÓSZÁMMAL REND.MAGÁNSZ. 2 2 1 2 460 000 2 460 000 1 200 000 500 000 20,33% 

BETÉTI TÁRSASÁG 6 6 4 2 440 000 3 219 000 1 070 000 740 000 30,33% 

BEVETT EGYHÁZ 1 1   1 000 000 1 900 000     0,00% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 72 72 41 76 250 249 99 695 421 44 258 794 27 719 750 36,35% 

EGYÉB EGYESÜLET 128 128 73 192 639 619 245 544 349 129 499 409 80 541 600 41,81% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 4 4 4 2 517 000 3 407 000 2 517 000 1 950 000 77,47% 

EGYÉNI VÁLLALK. 2 2   2 250 000 3 490 000     0,00% 

EGYESÜLÉS 3 3 1 6 252 000 7 407 000 4 282 000 1 800 000 28,79% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 9 9 3 9 510 000 12 340 352 2 727 000 2 200 000 23,13% 

ELSŐDL.KÖZF.ELL.B.EGYH.JO 1 1   199 670 199 670     0,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 1 1 1 15 000 000 21 000 000 15 000 000 15 000 000 100,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 99 99 46 95 916 946 126 711 688 36 227 426 21 550 000 22,47% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 100 100 54 79 337 661 129 195 152 22 526 000 13 220 000 16,66% 

KÖZALAPÍTVÁNY 1 1   80 000 85 000     0,00% 

KÖZALAPÍTVÁNY ÖNÁLLÓ INTÉ 1 1   682 900 682 900     0,00% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 43 43 22 85 800 409 99 247 482 57 954 040 48 267 000 56,25% 

KÖZTEST.KÖLTS. SZERV 5 5 4 4 210 170 4 914 170 4 010 170 2 500 000 59,38% 

MAGÁNSZEMÉLY 451 440 186 395 412 890 394 608 890 166 882 000 94 700 000 23,95% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 33 33 8 45 963 760 60 480 220 10 705 410 5 650 000 12,29% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6 6 1 5 173 100 11 295 600 80 000 80 000 1,55% 

SZÖVETSÉG 2 2 2 3 050 740 3 180 740 3 050 740 1 800 000 59,00% 

Összesen: 970 959 451 1 026 147 114 1 231 064 634 501 989 989 318 218 350 31,01% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 

db 

Elbírált 

db 

Támogatott 

db 

Igényelt 

támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 
összeg Ft 

Támogatott 

pályázatok 
igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft / 

Igényelt Ft 

Megoszlás 

% 

BÁCS-KISKUN 26 26 14 24 890 504 27 219 979 13 510 740 7 080 000 28,44% 0,06% 

BARANYA 43 43 14 35 033 000 39 142 770 9 432 000 5 340 000 15,24% 0,05% 

BÉKÉS 10 10 2 7 962 390 8 216 890 1 500 000 1 100 000 13,81% 0,01% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 26 26 11 30 857 406 44 481 476 14 015 000 9 430 000 30,56% 0,08% 

BUDAPEST 484 484 243 549 199 582 640 030 313 289 849 821 186 233 350 33,91% 1,58% 

CSONGRÁD 32 32 15 29 705 927 32 612 017 13 837 532 7 060 000 23,77% 0,06% 

FEJÉR 14 14 8 27 962 000 34 776 800 20 629 600 18 600 000 66,52% 0,16% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 13 13 5 15 607 919 32 618 627 6 714 000 2 980 000 19,09% 0,03% 

HAJDÚ-BIHAR 22 22 9 28 108 870 33 066 622 10 989 200 5 800 000 20,63% 0,05% 

HEVES 22 22 10 24 778 120 32 454 130 13 524 220 11 050 000 44,60% 0,09% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 13 13 3 10 429 168 22 509 168 1 536 168 1 000 000 9,59% 0,01% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 14 14 6 8 956 580 9 577 180 3 731 245 1 980 000 22,11% 0,02% 

KÜLFÖLDI 72 61 40 68 593 400 86 116 692 41 906 000 24 505 000 35,73% 0,21% 

NÓGRÁD 7 7 3 5 431 740 6 131 800 2 733 740 1 700 000 31,30% 0,01% 

PEST 82 82 32 70 127 346 81 800 955 25 927 550 15 160 000 21,62% 0,13% 

SOMOGY 15 15 7 14 822 166 16 148 299 5 621 000 3 400 000 22,94% 0,03% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 10 6 8 247 166 8 403 166 4 206 596 2 800 000 33,95% 0,02% 

TOLNA 10 10 2 6 863 780 8 460 280 2 450 000 1 300 000 18,94% 0,01% 

VAS 20 20 7 20 890 600 24 047 600 4 974 600 3 350 000 16,04% 0,03% 

VESZPRÉM 17 17 6 20 775 803 22 722 803 7 080 310 4 180 000 20,12% 0,04% 

ZALA 18 18 8 16 903 647 20 527 067 7 820 667 4 170 000 24,67% 0,04% 

Összesen: 970 959 451 1 026 147 114 1 231 064 634 501 989 989 318 218 350 31,01% 2,70% 
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1.5. A 3802 alkotói altéma felhívás szerinti szövegmegkötéséből adódóan a 

legalacsonyabb, Kollégium által adható keret összeg 300 ezer Ft. E támogatási 

összeggel sok esetben élt is a Kollégium, főként szépirodalmi szakterületen 

odaítélt támogatások kapcsán, illetőleg tudományos munkák szerzőtársainak 

együttes pályázatai kapcsán. Ami egyértelműen megállapítható, az egy éves, 1,2 

millió Ft-os támogatást, tehát az adható maximumot a Kollégium egyetlen 

esetben sem ítélte oda. Nagyrendezvények esetében, kiemelt rendezvényi 

programokat jelenít meg a tábla, ezek között jelen vannak azok a a 2012. évben 

elbírált két éves programok, melyek első évére 2013-ban szerződött 8 támogatott 

pályázathoz kapcsolódóan került sor szerződéskötésre. Ezen pályázatok esetében 

az igényelt összeg legalább 70,0%-át megítélte a Kollégium 2013. és 2014. évre 

egyaránt. Ezt az altémát (3807) egészíti még ki a bizottsági, meghívásos, kiemelt 

rendezvényi projektekre nyújtható magasabb összegű támogatás is, ezért 

lehetnek ennek az altémának a mutatói mind minimum, mind maximum 

arányában kiemelten eltérőek.  

 

Altéma Megítélt minimum (Ft) Megítélt maximum (Ft) 

3802 Alkotói támogatás 300 000 1 000 000 

3807 Nagyrendezvények 886 600 17 577 000 

3808 Egyéb rendezvények 80 000 5 000 000 

3813 Egyéb - egyedi 500 000 3 500 000 

 

 

1.6. Mind az egyedi (0,3%), mind a meghívásos (0,9%) támogatott pályázatok 

százalékos aránya elenyésző. A meghívásos pályázatok darabszáma és aránya is 

2013-ban a Bizottság határozata szerinti döntésnek megfelelően alakult a 2013. 

évi kiemelt évfordulókra meghívott pályázók körében (9 meghívott pályázó), lásd 

beszámoló I/3. pontja. Egyedi elbírálásra 2013-ban 7 pályázat került benyújtásra, 

amelyből e keret terhére a Kollégium 3  pályázatot látott támogatásra méltónak, 

összesen 5 millió forint összeggel. Az itt fel nem használt keretösszeg a pályázati 

nyílt keret összegét növelhette.  

 

1.7. Összesen 314 darab módosítási kérelem érkezett a kollégiumhoz, ebből  jogcím 

módosítást kért és kapott 11 pályázó, határidő módosítást kért és kapott 118 

pályázó, a megvalósítási dátum módosítását kérte és megkapta 122 pályázó, 

pénzügyi teljesítési határidő módosítását kérte és megkapta 63 pályázó. 

Elutasított módosítási kérelem nem volt. A módosítási kérelmek indokaként 

legtöbbször technikai problémák felmerülését (kézirat nem készült el időre, a 

program időpontja csúszott stb.) jelezték a pályázók. 

 

1.8. A Kollégium a 2013. évre rendelkezésre bocsátott pénzkeretet 11.797 ezer Ft 

kivételével felhasználta. Ezen maradványból 10,5 millió Ft a határon túli alkotói 

felhívásra beérkezett pályázatok támogatására került elkülönítésre, 2014. évi 

döntéshez. Az eredményességet a sikeresen lezárt pályázatok igazolják. Nyílt 

pályázati felhívásra beérkezett pályázatok nyerték el a keretösszeg kereken 

89,6%-át, míg egyedi és címzett pályázatokra csupán az összeg kereken 10,4%-

át használta fel a Kollégium, az előző éveknek megfelelően gondosan mérlegelve 

az egyedi benyújtás illetve a meghívás indokait.  

 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   250 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   80 015 200 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 
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    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   330 015 200 

   
2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Beérkezett pályázatok száma 970   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 444 285 228 350 

    - címzett keret terhére  4 27 990 000 

    - egyedi keret terhére 3 5 000 000 

Összesen: 451 318 218 350 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 93 80 673 350 

    - ebből meghívásos pályázat   9 55 713 350 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 
451 318 218 350 

2013. évi keretmaradvány   11 796 850 

2013. évi technikai halasztott döntések 0 

 2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. Pályázat más Kollégiummal közös bírálatára nem került sor.  

 

1.10. A Kollégium eleget tett a pályázati naptárban meghatározott feladatoknak, a 

határidőket és ütemterveket megtartotta. 

 

1.11. A Kollégium tagjai által végzett helyszíni teljesítmény-ellenőrzések alapvetően 

pozitív eredménnyel  zárultak, megfelelő szakmaiságot tapasztaltak a vizsgálatban 

résztvevők. Az ellenőrzési folyamat eddigi formájával és tempójával elégedettek 

lehetünk. A Kollégium rendszeresen megkapta az NKA Ellenőrzési Osztálytól a 

pályázóknál végzett ellenőrzés anyagát, amelyből nemcsak a szakmai munkáról, 

de a pénzügyi lebonyolításról is hiteles képet kapott. Ezek a későbbi döntéseknél 

nagy segítséget nyújtanak egy-egy pályázó felkészültségének megítélésében. 
 
 
2. Működési kérdések 

 

2.1. Az online pályáztatási rendszer segítette a döntési folyamatot. Tapasztalataink 

szerint azonban a rendszer használatában időnként problémák merültek fel. 

 

2.2. Összességében pozitívak a visszajelzések, ugyanakkor azoknál a pályázóknál, akik 

korábban nem igazán használták a számítógépet, az online pályáztatás kisebb-

nagyobb gondot okozott. 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   149 / 267 

 

 

2.3. Fontosnak tartanánk a rendszer mindenkori teljes működőképességét. 

 

2.4. Az eddigi tapasztalataink alapján a pályázók felkészültsége, pályázataik szakmai 

színvonala az előző évekhez hasonló volt, nem érzékeltünk különösebb változást a 

részterületek között. 

 

2.5. Speciális problémával nem találkozott a Kollégium. 

 

2.6. A Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, Igazgatósággal, más Kollégiumokkal jónak 

mondható.  

 

2.7. Más szervezetekkel kapcsolatos együttműködés segítette a Kollégium munkáját. 

Az évek óta zajló folyamatos együttműködés a MASZRE-val az Együttműködési 

Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, zökkenőmentesen zajlik. 

 

2.8. A Kollégium lehetőségei szerint figyelemmel kíséri a más szervezetek által kiírt 

pályázatokat, az ott sikeresen szereplőket, és ezeket a döntés meghozatalakor 

minden esetben szempontnak tekinti. Határon túli pályázók esetében igyekszik 

mind a magyarországi, mind a helyi támogatási kört feltérképezni. Amennyiben a 

Kollégium tudomására jut, hogy az adott pályázó ugyanezen témával másutt 

sikeresen szerepelt, akkor ezt döntése során mérlegeli. Fontosnak tartanánk, ha 

az NKA honlapján lenne egy országos szintű  pályázatfigyelő rendszer, amely 

naprakész áttekintést adhatna a kiírt és elnyert pályázatokról, ezzel segítve a 

Kollégiumok döntési munkáját.  

 

2.9. A Kollégium az eddig jól bevált gyakorlatnak megfelelően kíván a továbbiakban is 

pályázatokat kiírni. 

 

 

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor 

kollégiumi vezető 
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Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

02 ALKOTÓI TÁMOGATÁS 453 442 5 250 0  0  187 0  398 432 890 390 732 890 168 082 000 95 200 000 23,9% 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 9 9 0  0  0  0  9 0  55 713 350 55 713 350 55 713 350 55 713 350 100,0% 

08 EGYÉB RENDEZVÉNYEK 501 501 5 244 0  0  252 0  561 577 574 561 577 574 273 194 639 162 305 000 28,9% 

13 EGYÉB - EGYEDI 7 7 0  4 0  0  3 0  10 423 300 10 423 300 5 000 000 5 000 000 48,0% 

Összesen: 970 959 10 498 0  0  451 0  1 026 147 114 1 018 447 114 501 989 989 318 218 350 31,01% 
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Vizuális Művészetek Kollégiuma  

 

 

Kollégium vezetője:  Dr. Fabényi Julia 

Kollégium tagjai: Aknay János, Baki Péter, Bakos Istvánné, Dr. Fajcsák 

Györgyi, Haris László, Ledényi Attila, Nagy Árpád Pika, Rényi 

Krisztina, Tildi Béla 

Kollégium titkára:  Bitskey Viktória 

Kollégium elszámoltatója:  Farkasné Laczkó Ilona, Schweininger Renáta 

 

 

A Kollégium 2013. évben kilenc alkalommal ülésezett, melyből 8 ülés döntéshozó, 1 ülés 

nem döntéshozó ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések  

 

1.1. A Vizuális Művészetek Kollégiuma a pályáztatás altémáinak megfogalmazásában 

törekedett annak az elvnek a megvalósítására, melyet a megalakulásakor 

megfogalmazott: valamennyi műfajra vonatkozóan, legyen a pályáztatási 

rendszer a mű létrejöttétől a művészeti körforgalomba való bekerülésig, az alkotói 

körülmények megteremtésétől egészen annak az intézményrendszernek a 

támogatásáig, amely a művet, az alkotásokat akár folyamatában is de szakmailag 

alátámasztja. 

Pályázataink kiemelt tekintettel voltak arra, hogy a kortárs művészet ma milyen 

körülmények között jön létre, melyek azok a fő intézményi – akár civil, akár 

államilag támogatott intézmények - , melyek a kortárs művészetek szolgálatában 

állnak és ennek megfelelően azok működését, a műalkotási folyamatra vetítve 

fogalmaztuk meg.  

A Kollégium a pályáztatási rendszerben feladatának tekintette a fenntartható 

fejlődés érdekében a vizuális kultúra igényessé tételét, a szellemi tartalékok 

maximális kibontakozási lehetőségének biztosítását. Ehhez a továbbiakban is 

nyitva kell tartania azt a lehetőséget, hogy rövid távon is reagálni tudjon a 

pályáztatási rendszerrel az aktuális feladatokra, felülvizsgálhassa pályáztatási 

kiírásainak az autonóm művészetre gyakorolt hatékonyságát és nyitott legyen 

arra, hogy koncepcionális rásegítéssel tudja növelni a pályáztatási rendszer 

ésszerűségét. Ezt a Kollégium saját feladatának tekinti. 

 

1.2. A benyújtott pályázatok mennyisége és a megítélt összegek 2013-ban lényegesen 

jobb arányban voltak, mint az azt megelőző évben. Koncentráltabb pályázatok 

születtek, és így a pénzügyi elosztás is sikeresebb lehetett. A kollégium tagjai 

számos, az alkotói támgatásban részesült művek kiállításán, alkotótelepén jelen 

volt, vagy az eszközök beszerzését és azok célszerű használatát ellenőrizte. 

Kiállításokhoz, vagy életművekhez megjelentetett katalógusok/kiadványok 

minőségükben arányosak voltak a megítélt összeggel. Kiemelt figyelmet kapott a 

művésztelepek működése, kihasználtsága. Szinte valamennyi nagyon eredményes 

volt. A közösséget formáló, az együtt alkotási szándékot jól tükrözték. 

A széleskörű támogatás alapvető szempont a kollégium döntéseiben, ugyanakkor 

törekedtünk valamennyi döntésnél arra, hogy ne aprózódjanak el az összegek és 

a pályázó érdemben tudja a pályázati célját megvalósítani. 

 

1.3. A Kollégium 2013-ban a Gárdonyi – Emlékévhez kapcsolódva jelentetett meg 3 

meghívásos pályázatot címzett keretből (25 millió Ft összegben): a Gárdonyban 

felállítandó Gárdonyi Géza szobor megvalósítására (12,5 millió Ft), az Egerben 

felállítandó Gárdonyi Géza szobor megvalósítására (12,5 millió Ft), a „Gárdonyi 

városai” című fotókiállítás megvalósítására (3 millió Ft). A Kollégium köztéri 
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szoborpályázatokra 300 millió Ft-os címzett keretet fordított. A Kollégium saját 

keretéből a Gárdonyi–Évhez kapcsolódva pályázati kiírást tett közzé illusztrátorok 

számára alkotói támogatásra. Meghívásos pályázatot jelentett meg a  Kollégium a 

Magyar–Olasz Kulturális Évad keretén belül a Milánói Divathét alkalmából 

rendezendő Pentatónia – Kortárs Divat Kiállításra és Divatbemutatóra. 

 

1.4. A költségvetési szervek által benyújtott pályázatok igényelt támogatásához képest 

a megítélt támogatások aránya 42,3%. 351 ilyen pályázat érkezett, ebből 211-et 

támogatott a Kollégium. Nonprofit szervezetek részére - a benyújtott igényhez 

képest - a Kollégium 42,6%-os támogatást ítélt meg, míg a vállalkozásoknál ez a 

szám csak 38,7%, míg betéti társaságok esetén 36,9%. A nonprofit 

szervezetektől beérkezett 319 pályázat közül 200-nak ítélt meg támogatást a 

Kollégium. A magánszemélyeknél az igényelt támogatás 30,2%-át ítélte meg a 

Kollégium a pályázóknak, itt 645 db beérkezett pályázatból 318 db lett 

támogatott. A 2013. évben megítélt támogatási összegek alapján a pályázók 

székhelye szerinti megoszlásában Budapest vezet 44,6%-kal (700 db beérkezett 

pályázatból 432 db támogatott), a legalacsonyabb támogatási arányt: 0,6%-ot 

Győr-Moson-Sopron megye érte el, igaz, innen mindössze 20 db pályázat 

érkezett, ebből 11 db támogatásban részesült. A teljesség igénye nélkül a megyék 

közül Pest megye a megítélt éves támogatási összegből 13,3%-ban, Baranya 

megye 4,9%-ban, Fejér megye 5,9%-ban, Komárom–Esztergom megye 0,9%-

ban, Hajdú–Bihar megye 3,1%-ban részesedett. 

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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1 410 1 410 797 2 563 736 140 3 342 899 723 1 542 802 634 1 000 471 000 39,02 100,0 10,95 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 12 12 8 25 482 419 37 562 925 16 487 619 9 400 000 36,89% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 86 86 41 149 858 472 175 822 795 94 440 456 56 035 688 37,39% 

EGYÉB EGYESÜLET 146 146 105 242 427 139 268 632 217 189 158 452 121 753 701 50,22% 

EGYÉB, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ 1 1 1 3 547 446 3 547 446 3 547 446 2 800 000 78,93% 

EGYÉNI VÁLLALK. 3 3 2 4 498 600 7 838 600 3 498 600 2 900 000 64,46% 

EGYESÜLÉS 1 1 1 953 000 1 373 000 953 000 300 000 31,48% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 1 1   2 020 180 2 710 000     0,00% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 1 1 1 4 289 000 4 289 000 4 289 000 500 000 11,66% 

HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORM. 2 2 2 9 374 999 13 493 467 9 374 999 8 799 999 93,87% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 196 196 98 808 070 510 1 177 873 569 428 022 011 312 690 671 38,70% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 98 98 67 200 340 884 224 183 426 157 414 340 89 123 465 44,49% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 78 78 57 94 628 477 150 593 579 64 530 472 36 656 100 38,74% 

KÖZALAPÍTVÁNY 7 7 4 8 260 215 9 010 215 3 532 300 2 150 000 26,03% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 54 54 43 139 255 840 157 766 775 127 449 940 76 418 576 54,88% 

MAGÁNSZEMÉLY 645 645 318 676 660 548 861 182 320 312 100 099 204 645 800 30,24% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 67 67 38 171 279 911 216 379 575 108 133 000 61 517 000 35,92% 

ORSZ.NEMZETISÉGI ÖNKORM. 1 1 1 5 000 000 9 286 500 5 000 000 4 000 000 80,00% 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 1 1 4 094 900 4 285 714 4 094 900 3 000 000 73,26% 

SZÖVETKEZET. 1 1   2 917 600 2 917 600     0,00% 

SZÖVETSÉG 9 9 9 10 776 000 14 151 000 10 776 000 7 780 000 72,20% 

Összesen: 1 410 1 410 797 2 563 736 140 3 342 899 723 1 542 802 634 1 000 471 000 39,02% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 41 41 22 90 855 037 99 985 774 59 573 242 38 525 620 42,40% 0,33% 

BARANYA 56 56 33 111 429 798 144 498 709 69 765 258 49 383 800 44,32% 0,42% 

BÉKÉS 33 33 13 78 386 386 116 611 033 36 517 941 25 700 000 32,79% 0,22% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 27 27 14 57 833 037 67 044 521 39 646 060 24 630 000 42,59% 0,21% 

BUDAPEST 700 700 432 1 058 168 398 1 254 050 356 695 470 419 446 177 004 42,17% 3,79% 

CSONGRÁD 30 30 17 60 529 964 73 206 850 40 492 114 22 095 000 36,50% 0,19% 

FEJÉR 50 50 29 118 482 422 165 082 471 81 995 465 59 646 810 50,34% 0,51% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 20 20 11 19 678 949 20 568 949 12 995 299 5 850 000 29,73% 0,05% 

HAJDÚ-BIHAR 35 35 18 86 159 860 117 044 362 49 793 126 31 790 000 36,90% 0,27% 

HEVES 31 31 13 83 787 569 248 510 223 42 800 600 31 214 900 37,25% 0,27% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 19 19 9 38 953 653 55 975 425 25 982 700 17 850 000 45,82% 0,15% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 12 12 5 23 582 044 26 750 062 14 234 044 9 000 000 38,16% 0,08% 

KÜLFÖLDI 26 26 11 25 041 676 42 622 744 13 443 576 8 150 000 32,55% 0,07% 

NÓGRÁD 14 14 7 38 067 140 52 924 798 11 917 240 7 605 000 19,98% 0,06% 

PEST 167 167 93 335 930 089 424 651 645 192 149 770 132 694 396 39,50% 1,13% 

SOMOGY 26 26 17 36 979 746 41 353 983 18 467 421 9 590 420 25,93% 0,08% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 19 19 10 64 975 180 88 634 057 28 241 500 17 289 000 26,61% 0,15% 

TOLNA 23 23 7 57 737 046 78 780 205 17 026 000 9 540 000 16,52% 0,08% 

VAS 14 14 11 43 109 371 50 031 404 38 321 971 24 239 050 56,23% 0,21% 

VESZPRÉM 44 44 20 89 356 500 108 586 184 45 073 938 23 200 000 25,96% 0,20% 

ZALA 23 23 5 44 692 275 65 985 968 8 894 950 6 300 000 14,10% 0,05% 

Összesen: 1 410 1 410 797 2 563 736 140 3 342 899 723 1 542 802 634 1 000 471 000 39,02% 8,50% 
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1.5. A legalacsonyabb megítélt támogatási összeget 33.000 Ft-ot tagdíjra a Dobrányi 

Ildikó Alapítvány kapta (3914/00050). A legmagasabb támogatási összeget (15 

millió Ft-ot) a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének címzett 

támogatásként ítélte meg a Kollégium a Pentatónia Kortárs Öltözék kiállítás és 

divatbemutató megvalósítására Milánóban. (3906/10878) 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

3902 Alkotói támogatás 150 000 2 400 000 

3903 Nemzetközi kapcsolatok 200 000 2 500 000 

3904 
Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés, 

tanulmányút 1 500 000 1 500 000 

3905 Eszközbeszerzés 114 900 3 966 969 

3906 Kiállítás és katalógus 100 000 15 000 000 

3907 Nagyrendezvények 3 000 000 8 000 000 

3909 Gyűjteménygyarapítás 90 000 5 120 000 

3913 Egyéb - egyedi 145 000 9 000 000 

3914 Nemzetközi tagdíjak 33 000 1 194 000 

3916 Alkotó- és művésztelepi programok 138 500 4 000 000 

3923 
Magyar művészek, együttesek külföldi 

szereplései 415 000 4 500 000 

3974 Kültéri szoborállítás 676 200 12 500 000 

 

 

1.6. 20 db egyedi pályázat érkezett, megítélt támogatás összege 29.917.500 Ft., 

amely a Kollégium által megítélt éves támogatás 3,0%-a. 

Meghívásos pályázatok száma 6 db, megítélt támogatás összege 50.500.000 Ft, 

amely a Kollégium által megítélt éves támogatás 5,0%-a: 

 a Kollégiumtól 2012-ben alkotói támogatásban részesült iparművészek, 

fotóművészek, képzőművészek - a támogatásból elkészült - műveiből a 

Ferenczy Múzeumban kiállítás megrendezése és a kiállításhoz kapcsolódó 

kis-katalógus megvalósítása 1 db pályázat,  

 a Gárdonyi–Évhez kapcsolódó 3 db pályázat, 

 a berlini Künstlerhaus Bethanien 3 hónapos alkotómunka programjára 1 db 

pályázat,  

 a milánói divatbemutatóra MKISZ 1 db pályázat. 

 

1.7. A Kollégiumhoz beérkező módosítások száma 575 db, melyből jogcím módosítás 

54 db, elszámolási határidő módosítás 169 db, megvalósítás határidő módosítás 

177 db, pénzügyi teljesítési határidő módosítás 177 db. Az összesen beérkezett 

575 módosítási kérelemből 574 került elfogadásra, 2 nem, 5 véleményezés alatt 

van, 21 beérkezett. A kérelmek magas számának oka valószínűleg az, hogy a 

pályázati kiírás és szerződéskötés között túl hosszú az idő, alkalmasint már 

lebonyolításra került a támogatásból megvalósuló esemény, mire a pályázók 

megkapják a támogatás összegét. Sokan forráshiány miatt nem tudják a tervezett 

időpontban megvalósítani a vállalt pályázati célt. Legtöbbször nem áll a 

pályázóknak nagyobb összeg megelőlegezésére, ezért felhasználási határidő 

módosítást kérnek.  

A módosítási kérelmek zöme határidő módosítás. Módosítási kérelemmel 

fordulnak akkor is a kollégiumhoz, amikor a megítélt összeg nem elegendő a téma 

megvalósításához. Szerződéskötést megelőzően áttervezéssel, szerződéskötés 

után módosítási kérelemmel. 

 

1.8. A kollégium a rendelkezésre álló  keretét teljes mértékben felhasználta. A kötelező 

zárolást követően maradéktalanul felhasználtuk az összegeket. 
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Vizuális Művészetek Kollégiuma 
Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   650 000 000 

Egyéb évközi keretmódosítás   351 140 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0  

Felhasználható éves keret   1 001 140 000 

   

2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Beérkezett pályázatok száma 1 410   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 676 627 562 830 

    - címzett keret terhére  101 342 990 670 

    - egyedi keret terhére 20 29 917 500 

Összesen: 797 1 000 471 000 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   6 50 500 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 797 1 000 471 000 

2013. évi keretmaradvány   669 000 

2013. évi technikai halasztott döntések 0 

 2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. 2013-ban kiírásra került az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumával 

közös pályázatunk, melyre sajnos egyetlen pályázatot sem nyújtottak be, így a 

Kollégium a jövőben egyelőre eltekint ennek a kiírásnak a folytatásától. 

 

1.10. Nagyon fontos lenne a 2014. évi első féléves pályázati felhívásokat az adott 

naptári év januárjában meghirdetni. A mindenkori éves pályáztatási naptár 

legnagyobb részt szezonális, tehát a tavaszi és késő ősztől téli hónapokra 

vonatkozik. A döntésekről így is általában májusban értesülnek. Pályázatok meg a 

naptári évet követő év március 31.-ig kell, hogy teljesüljenek. Kiszámíthatóbbá és 

hasznosabbá válhatnak a pályázati támogatások, amennyiben előbb juthatnak a 

pályázók döntési információhoz.   

 

1.11. Az ellenőrzések nagyon korrekten és áttekintetően zajlanak. A Kollégium vezetője 

valamennyi ellenőrzésről megkapta az NKA Ellenőrzési Osztálya részéről a 
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beszámolót. A szakmai beszámolók kapcsán a kollégium a szakmai teljesítést 

alaposan megvizsgálja. 

 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Az online pályáztatási rendszer bevezetése kapcsán valamivel (180 darabbal) 

csökkent a beadott pályázatok száma. Ez nem minőségi, csak mennyiségi 

változást jelent. Azok a művészeket tömörítő szakmai szervezetek, amelyek 

segítséget nyújtanak az alkotói pályázatok kitöltésében, benyújtásában (pl. 

MKISZ, MAOE, MFSZ) hatványozott munkát vállalnak fel, a korábbi 

segítségtételhez mérten. Tény, hogy az online pályáztatás környezetbarát. 

Önkormányzatoknál nem figyelték a felhasználói fiókot, nem is gondoltak rá, hogy 

hiánypótlásra kaptak felszólítást.  

 

2.2. A pályázók kezdik megszokni az online pályáztatás rendszerét, kezdetben sok 

alkotót visszariasztott a rendszer. A köztéri szobor pályázatnál az önkormányzatok 

nem voltak gyakran tisztában az online pályáztatási rendszer lehetőségeivel, 

ahogy fentebb leírtam. 

 

2.3. Többször kértük, hogy azok a mellékletek, amelyek reprodukciót tartalmaznak 

legyenek más színnel jelölve a dokumentumok között. Ezt a pályázat feltöltésénél 

lehet kóddal ellátni, amire  rubrika beszínesedik. Sok idő megy el, különösen a 

visszakeresésnél, a rubrikák kibontásával. Különösen azért, mert különféle 

teljesítményű gépeken dolgozunk. 

A pályázók jelezték, hogy az on-line elszámolás során problémát okoz számukra, 

ha nagyobb darabszámú  számlát szeretnének feltölteni, mert ebben az esetben a 

rendszer bizonyos darabszám feltöltése után jelzi, hogy kicsinyítsék a számlákat 

és kezdjék újra a szkennelést, ezzel pedig rengeteg idejük megy el.  

 

2.4. A pályázatok száma alacsonyabb lesz. A döntések alapján a kollégium elvárása, 

ízlése markánsan kirajzolódott.  

 

2.5. Nem találkoztunk. A pályázati témák kiírásában igazodtunk az igényekhez. 

 

2.6. Megítélésem szerint jó a kapcsolatunk, negatív visszajelzés sem az 

Igazgatóságtól, sem a Bizottságtól nem érkezett. 

 

2.7. A kollégium működésében ezen szervezetek részvétele nem volt észlelhető.   

 

2.8. A pályázati kiírások, és döntések egyaránt követhetők, illetve a pályázati 

adatlapon jelzik a további pályázati kérvényeket. 

 

2.9. A 2012-ben elindított pályázatok megfelelnek a művészeti élet fenntartásának, az 

alkotói élet körülmények, valamint a köztulajdonba kerülés folyamatainak a 

biztosításának.  

 

Fabényi Julia 

kollégiumi vezető 
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Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

02 ALKOTÓI TÁMOGATÁS 495 495 1 251 0  0  243 0  532 545 379 532 545 379 242 858 800 168 150 000 31,6% 

03 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 50 50 0  21 0  0  29 0  62 016 961 62 016 961 43 445 433 30 855 800 49,8% 

04 

OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS, 

TOVÁBBKÉPZÉS, 

TANULMÁNYÚT 

1 1 0  0  0  0  1 0  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0% 

05 ESZKÖZBESZERZÉS 79 79 0  38 0  0  41 0  117 267 018 117 267 018 52 527 254 33 966 815 29,0% 

06 KIÁLLÍTÁS ÉS KATALÓGUS 386 386 0  144 0  0  242 0  644 081 563 644 081 563 451 067 794 250 155 600 38,8% 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 6 6 0  0  0  0  6 0  44 209 545 44 209 545 44 209 545 36 000 000 81,4% 

09 GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS 37 37 0  3 0  0  34 0  104 217 165 104 217 165 99 587 665 48 210 000 46,3% 

13 EGYÉB - EGYEDI 21 21 0  1 0  0  20 0  37 516 060 37 516 060 36 546 060 29 917 500 79,7% 

14 NEMZETKÖZI TAGDÍJAK 9 9 0    0  0  9 0  3 270 250 3 270 250 3 270 250 3 270 250 100,0% 

16 
ALKOTÓ- ÉS MŰVÉSZTELEPI 

PROGRAMOK 
121 121 0  58 0  0  63 0  171 564 170 171 564 170 101 782 923 55 839 365 32,5% 

23 

MAGYAR MŰVÉSZEK, 

EGYÜTTESEK KÜLFÖLDI 

SZEREPLÉSEI 

8 8 0  1 0  0  7 0  16 101 800 16 101 800 15 515 000 10 115 000 62,8% 

74 KÜLTÉRI SZOBORÁLLÍTÁS 197 197 0  95 0  0  102 0  829 446 229 829 446 229 450 491 910 332 490 670 40,1% 

Összesen: 1 410 1 410 1 612 0  0  797 0  2 563 736 140 2 563 736 140 1 542 802 634 1 000 471 000 39,02% 
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Az NKA ideiglenes szakmai kollégiumainak beszámolói 
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Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 
 
 

Kollégium vezetője: Bodrogai László 

Kollégium tagjai: Dr. Földi Enikő, Dr. Révész Mária, Fábián Eszter, Horváth Gergely, 

Kálomista Gábor 

Kollégium titkára: Hajas Gizella 

Kollégium elszámoltatója: Udvarhelyi Zsuzsanna 

 

 

A Kollégium 2013-ban 4 ülést tartott, melyből három döntéshozó, egy nem döntéshozó 

ülés volt. 

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések  

 

1.1. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a 

2013-as évben három pályázati felhívást jelentett meg. Nyílt pályázatot írt ki a 

Magyarországon megrendezendő nemzetközi és országos hatókörű turisztikai 

vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények megvalósítására. 

Meghívásos pályázatot jelentetett meg az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek“ 

programsorozat keretében – az önkormányzatok által megvalósított Szent Mihály 

napján a település múltjához, örökségéhez kapcsolódó kulturális programok, 

rendezvények támogatására, valamint a Kultúra Vására elnevezésű országos 

turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvény 2014. évi megvalósítására.  

A beérkezett pályázatok visszaigazolták a kiírások szükségességét, hiszen az 

egész ország területéről érkeztek olyan turisztikai indíttatású kulturális 

pályázatok, amelyek biztosíthatták egy adott térség turisztikai megtartó erejét. A 

Kollégium a kiírásaiban biztosítani szerette volna, hogy a legnagyobb turisztikai 

vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények méltó helyet kapjanak az 

éves fesztiválnaptárban.  

A beérkezett pályázatok megmutatták, hogy erre a támogatásra nagy szüksége 

van a fesztiváloknak, hiszen egyrészt anyagi biztonságot jelent a 

megrendezéshez, másrészt a kulturális színvonalát is emelni tudja az 

eseményeknek. 

 

1.2. A 2013-as tapasztalatok alapján a kollégium kijelentheti, hogy a pályázatok 

célkitűzései összhangban vannak a pályázatok megvalósulásával. Az ellenőrzések, 

és a helyszíni bejárások alapján megállapítható, hogy a pályázók a 

rendelkezésükre álló eszközök gondos felhasználásával a pályázati pénzek 

hasznosulását teljes mértékben elősegítették a pályázati céloknak megfelelően.  

 

1.3. A Bizottság által jóváhagyott középtávú stratégia értelmében az ideiglenes 

Kollégium kiemelt figyelmet fordított arra, hogy Magyarország a turisztikai 

rendezvények terén, a térség vezető országaként van számon tartva. Belföldi és 

külföldi turisták százezreinek éves programjában szerepel egy-egy rendezvény 

látogatása, megismerése. Természetesen ezt a vonzerőt csak úgy lehet 

fenntartani, ha a turisztikai kínálat mellett mind erősebben megjelenik egy 

megfelelő minőségű kulturális ajánlat is, hiszen a mai kor emberének a 

pihenéshez nem csupán testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is biztosítani kell. 

Törekedni kell arra, hogy a turisztikai rendezvények olyan kulturális töltetet 

kapjanak, amelyek egyrészt emelik a rendezvény színvonalát, másrészt 

kimutathatóan hozzásegítik az adott térséget ahhoz, hogy legalább középtávra 

tudjanak a helyi szolgáltatók és turisztikai attrakciógazdák számolni a rendezvény 

vendégvonzó hatásával. Az ideiglenes Kollégium munkáját a fent említett 

irányelvek határozták meg az előkészítő szakaszban és a döntési folyamatban is. 
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A Bizottság 500 millió Ft címzett keretet biztosított az „Itthon vagy – 

Magyarország szeretlek“ elnevezésű országos eseménysorozat kiegészítő 

támogatására, amelynek keretében kizárólag azon önkormányzatok pályázhattak, 

akik 2013. szeptember 28-29-én Szent Mihály napja alkalmából települési 

rendezvényt valósítottak meg. A kollégium meghívásos pályázati útján támogatta 

a Szent Mihály napi rendezvényeket, amely kiemelt programsorozat volt a 2013. 

évben. Az ideiglenes Kollégiumnak saját kiemelt programja nem volt a 2013. 

évben. 

 

1.4. Az ideiglenes Kollégium fokozott figyelmet szentelt annak, hogy lehetőségeihez 

mérten a pályázatok kiírásával és bírálatával is kedvezzen az országos 

lefedettségnek, hiszen célunk, hogy az ország minden szegletében, az igényes 

kulturális-turisztikai fesztiválokat megőrizzük évről évre. Ezt a célt szolgálta a 

nyílt pályázati kiíráson túl az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek“ 

programsorozat támogatása is, amelynek révén 100 önkormányzat részesülhetett 

kiegészítő forrásban.  

A kollégiumhoz a 2013. évben összesen 289 db pályázat érkezett, ebből 226 db-ot 

támogatott 432.210.000 Ft értékben. A vidéki pályázók túlnyomó többségét jelzi 

85,0%-os támogatási arányuk szemben a 15,0%-os fővárosi székhelyű 

pályázókkal, tehát 192 db vidéki pályázónak 307.836.000 Ft-ot, míg 34 db 

budapestinek 124.374.000 Ft vissza nem térítendő összeget ítélt meg a kollégium. 

Határon túli pályázatokat nem támogatott, hiszen az ideiglenes kollégium speciális 

jellegéből adódóan kizárólag belföldi kulturális-turisztikai rendezvények 

megvalósulását segíti.  

A pályázatok megyei bontását elemzve kiegyensúlyozott az eredmény, hiszen 

Budapest (49 db) és Pest (31 db) megyétől eltekintve, hozzávetőlegesen minden 

megyéből azonos számban érkeztek pályázatok: a legtöbb Fejér (17 db), 

Veszprém (15 db), Borsod-Abaúj-Zemplén (16 db) megyéből, de Nógrád (5 db), 

Tolna (4 db) és Zala (8 db) megyéből is. Ehhez az arányhoz hasonló a kollégium 

által támogatott pályázatok aránya is.  

A pályázók szervezeti formája szerinti megosztásban önkormányzati túlsúly 

figyelhető meg, köszönhetően a már korábban említett „Itthon vagy – 

Magyarország szeretlek“ programsorozatnak. A beérkezett számok alapján 148 db 

pályázatot helyi önkormányzat, vagy annak költségvetési szerve adott be, 98 db-

ot nonprofit vagy forprofit korlátolt felelősségű társaság, 17 db-ot egyéb 

egyesület. A támogatott pályázatok számának vizsgálata eltérő eredményt mutat 

a beérkezettekhez képest, hiszen többségében a kft.-k (68 db) részesültek 

nagyobb támogatásban, 207.000.000 Ft-ban, míg a helyi önkormányzatokat és 

költségvetési szerveiket (134 db) 154.210.000 Ft-ban. 

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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49 48 34 552 913 967 1 204 246 817 283 955 877 124 374 000 22,49 15,0 0,5 
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A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31 
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240 240 192 968 748 624 2 041 290 780 682 094 793 307 836 000 31,78 85,0 2,6 

K
ü
lf
ö
ld

 

0  0  0  0  0  0  0  0,00 0,0 0,0 

Ö
s
s
z
e
s
e
n

 

289 288 226 1 521 662 591 3 245 537 597 966 050 670 432 210 000 28,40 100,0 3,95 
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Szervezeti forma 

Pályázatok részletezése a pályázók szervezeti formája szerint 
 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett db Elbírált db Támogatott db Igényelt 

Támogatás Ft 

Megvalósításhoz 

szükséges teljes 

összeg 

Támogatott 

pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 

támogatás Ft 

Megítélt Ft 

/ 

Igényelt Ft 

BETÉTI TÁRSASÁG 2 2 2 11 095 250 16 707 500 11 095 250 4 500 000 40,56% 

EGYÉB ALAPÍTVÁNY 8 7 4 200 959 419 145 264 210 22 729 419 8 500 000 4,23% 

EGYÉB EGYESÜLET 17 17 10 87 122 246 244 793 759 63 572 246 21 500 000 24,68% 

EGYÉB KÖZTESTÜLET 1 1   4 800 000 8 000 000     0,00% 

EGYHÁZI SZERV.(TECH.KÓD) 1 1 1 3 920 000 5 600 000 3 920 000 1 500 000 38,27% 

ELSŐDL.VALL.TEV.B.EGYH.JO 1 1   4 657 500 7 455 000     0,00% 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT 126 126 121 268 968 682 413 732 126 244 036 641 120 710 000 44,88% 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTS 22 22 13 115 387 152 239 033 929 68 234 575 33 500 000 29,03% 

KAMARA 1 1 1 14 000 000 5 000 000 14 000 000 3 000 000 21,43% 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR 56 56 36 450 450 718 1 032 330 045 272 460 500 115 500 000 25,64% 

KÖZALAPÍTVÁNY 2 2 2 10 860 000 27 990 000 10 860 000 4 500 000 41,44% 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZ 1 1   3 430 000 15 700 000     0,00% 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL 42 42 32 278 901 024 871 269 928 212 978 039 91 500 000 32,81% 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 7 7 3 46 110 100 125 467 100 22 164 000 7 500 000 16,27% 

SZÖVETSÉG 2 2 1 21 000 500 87 194 000 20 000 000 20 000 000 95,24% 

Összesen: 289 288 226 1 521 662 591 3 245 537 597 966 050 670 432 210 000 28,40% 
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Megye 

A Pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

 

Időszak: 2013.01.01 – 2013.12.31 

Beérkezett 
db 

Elbírált 
db 

Támogatott 
db 

Igényelt 
támogatás Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges teljes 

összeg Ft 

Támogatott 
pályázatok 

igénye Ft 

Megítélt 
támogatás Ft 

Megítélt Ft / 
Igényelt Ft 

Megoszlás 
% 

BÁCS-KISKUN 14 14 12 62 313 680 116 278 900 50 313 680 20 420 000 32,77% 0,17% 

BARANYA 9 9 9 49 862 000 81 070 000 49 862 000 21 885 000 43,89% 0,19% 

BÉKÉS 16 16 12 75 332 015 186 299 848 45 432 015 21 624 000 28,70% 0,18% 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 16 16 15 56 060 429 157 782 357 41 060 429 25 352 000 45,22% 0,22% 

BUDAPEST 49 48 34 552 913 967 1 204 246 817 283 955 877 124 374 000 22,49% 1,06% 

CSONGRÁD 11 11 7 48 519 435 222 193 739 30 382 750 8 835 000 18,21% 0,08% 

FEJÉR 17 17 16 80 058 256 171 236 350 78 058 256 37 634 000 47,01% 0,32% 

GYŐR-MOSON-SOPRON 9 9 6 20 317 349 45 852 492 8 947 349 4 248 000 20,91% 0,04% 

HAJDÚ-BIHAR 14 14 11 48 179 359 77 409 900 29 881 739 14 900 000 30,93% 0,13% 

HEVES 10 10 9 45 850 297 87 399 577 39 337 297 18 000 000 39,26% 0,15% 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 13 13 12 45 607 740 88 325 837 40 065 928 14 224 000 31,19% 0,12% 

KOMÁROM-ESZTERGOM 11 11 11 51 928 000 95 597 995 51 928 000 14 150 000 27,25% 0,12% 

NÓGRÁD 5 5 5 8 890 000 13 090 000 8 890 000 3 200 000 36,00% 0,03% 

PEST 31 31 22 109 477 187 195 734 846 45 227 373 25 946 000 23,70% 0,22% 

SOMOGY 11 11 6 44 334 079 80 141 507 12 646 671 6 100 000 13,76% 0,05% 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 13 13 9 47 722 722 66 323 400 25 585 222 12 245 000 25,66% 0,10% 

TOLNA 4 4 4 10 997 250 24 690 450 10 997 250 5 400 000 49,10% 0,05% 

VAS 13 13 5 54 335 267 143 732 194 13 995 275 6 950 000 12,79% 0,06% 

VESZPRÉM 15 15 14 74 227 610 125 940 445 70 027 610 35 323 000 47,59% 0,30% 

ZALA 8 8 7 34 735 949 62 190 943 29 455 949 11 400 000 32,82% 0,10% 

Összesen: 289 288 226 1 521 662 591 3 245 537 597 966 050 670 432 210 000 28,40% 3,67% 
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1.5. A nagyrendezvények esetében a legalacsonyabb megítélt támogatás 84.000 Ft 

volt, amelynél a kollégium úgy ítélte meg, hogy a beérkezett igény és 

szükségesség figyelembevételével a program megvalósítható. 

Nagyrendezvényeknél 10.000.000 Ft volt a maximális támogatás, ami egy 

nemzetközi hírű rendezvény minél színvonalasabb megvalósítását segítette. 

Egyéb-egyedi pályázatoknál a legalacsonyabb megítélt támogatási összeg 

780.000 Ft volt a legmagasabb 20.000.000 Ft. Mindkét esetben a támogatási 

összeg lehetővé tette a rendezvény színvonalas megtartását. 

 

Altéma 
Megítélt 

minimum (Ft) 

Megítélt 

maximum (Ft) 

7707 Nagyrendezvények 84 000 10 000 000 

7713 Egyéb - egyedi 780 000 20 000 000 

 

 

1.6. A kollégiumhoz a 2013. évben 289 db pályázat érkezett be, a támogatott 

pályázatok száma 226 db, megítélt támogatás összege 432.210.000 Ft, ebből 

nyílt pályázati felhívás keretében 119 db (52,6%) páyázat részesült támogatásban 

314.000.000 Ft értékben (72,6%). Az egyedi keret terhére 7 db-ot (3,1%) 

50.000.000 Ft értékben (11,6%), míg 100 db meghívásos pályázat részére 

(44,2%), 68.210.000 Ft támogatást ítélt meg a Kollégium (15,8%). 

 

1.7. A kollégiumhoz 33 db módosítási kérelem érkezett, melyből 31 elfogadásra, 2 

elutasításra került. A módosítások legfőbb oka az volt, hogy a pályázók által 

igényelt támogatást a kollégium nem tudta megítélni, és így a pályázó - a 

turisztikai és a kulturális minőséget megtartva - a megítélt források ismeretében 

módosította a programtervet. 

 

1.8. A kollégium felhasználható éves kerete 929.000.000 Ft volt, amelyből 226 db 

pályázatra 432.210.000 Ft összeget ítélt meg. Az „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek“ programsorozatra jóváhagyott 500 millió Ft-os keretből a kollégium 

68.210.000 Ft-ot ítélt meg, így a  2013. évi keretmaradvány (496.790.000 Ft) 

jelentős részét ezen pénzösszeg maradványa teszi ki. 

 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Eredeti éves keret   0 

Egyéb évközi keretmódosítás   929 000 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 

    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   929 000 000 

   
2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok db 

száma 
Ft 

Beérkezett pályázatok száma 289   

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 119 314 000 000 

    - címzett keret terhére  100 68 210 000 

    - egyedi keret terhére 7 50 000 000 

Összesen: 226 432 210 000 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 
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    - ebből meghívásos pályázat   100 68 210 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő 

évek kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

2013. év keret terhére támogatott 

pályázatok mindösszesen: 
226 432 210 000 

2013. évi keretmaradvány 

 

496 790 000 

2013. évi technikai halasztott döntések 0 

 2013. évi különleges felfüggesztett döntések 0   

2013. évi halasztott döntések 0   

 

 

1.9. A kollégium más kollégiummal nem bírált közösen pályázatot. 

 

1.10. Az Igazgatóság körültekintő munkájának köszönhetően sikerült a pályázati 

naptárban meghatározottakat tartani. A korábbi évhez hasonlóan a 2013. évben is 

megjelentetette a kollégium nyílt pályázati felhívását, amelyre számítottak a 

pályázók, várták a kiírást. 

 

1.11. A kollégiumnak az ellenőrzés folyamatával kapcsolatban nincs változtatási 

javaslata, az Igazagtóság teljes körűen vizsgálja a támogatott programok 

megvalósulását. A pályázóktól utólagosan kapott információk alapján 

megállapíthatjuk, hogy mind a pénzügyi ellenőrzés, mind az egyéb témákban 

felmerülő kérdések megválaszolása az Igazgatóság részéről maximális 

segítségnyújtással történik. 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. A kollégium munkáját egyértelműen segítette az online pályáztatási rendszer, 

hiszen a tagok folyamatosan, naprakész, elérhető információkkal rendelkeztek a 

pályázati bírálat alatt. 

 

2.2. A kollégiumi tagok részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk. A pályázók nagy 

többsége értette a program használatát. Egy-két esetben fordult csak elő, hogy 

nemtetszésüket fejezték ki a papír alapú benyújtás hiánya miatt, de ők is 

elfogadták és megtanulták az online felület használatát. 

 

2.3. Az online pályázati rendszerben egy javítási lehetőséget javasolnánk, hogy a 

pályázatokban a csatolt dokumentumokat célszerű lenne a pályázó saját nevével 

elnevezni, mert a bírálat folyamán a dokumentumokat nehéz megkülönböztetni. 

 

2.4. A korábbi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 2013. évben is a 

beérkezett pályázatok mind színvonalukban, mind szakmai kidolgozottságukban, 

mind pedig a pályázók számában a korábban prognosztizáltak szerint alakultak. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a különböző fesztiválok szervezői várták a kollégium 

nyílt pályázati felhívásának kiírását, hiszen kulturális vonalon nincs más jelentős 

támogató szervezet, amely segíteni tudja őket. Ennek megfelelően a pályázatok 

többségének minősége megfelelő volt. 

 

2.5. Az ideiglenes Kollégium szakmai problémával úgy találkozott, hogy egyes 

pályázók figyelmen kívül hagyták, hogy a nyílt kiírásban a turisztikai vonzerő 
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mellett kiemelt fontossággal bír a kultúra megfelelő minőségi jelenléte a 

fesztiválokon. A korábban leírtak alapján ismét említésre érdemes, hogy jelenleg 

az országban csupán az NKA ír ki kulturális-turisztikai fesztivál pályázatot, így 

folyamatosan számíthatunk a többletigény megjelenésére. 

 

2.6. Az ideiglenes Kollégiumnak a Bizottsággal jó a kapcsolata. Más 

szakkollégiumokkal nem túl szoros a kapcsolata, eltekintve a Kulturális Fesztiválok 

Kollégiumától, amellyel folyamatos. Az Igazgatóságtól a Kollégium rendszeresen 

megkapja azokat a segítségeket, amelyek a működéséhez elengedhetetlen. 

Bármilyen kérdéssel vagy problémával fordultunk az Igazgatóság munkatársaihoz, 

a lehető leggyorsabban megkaptuk a megfelelő, korrekt választ. Az ideiglenes 

Kollégium titkára mindenben segíti a tagok munkáját, minden információt időben 

és pontosan megkapunk. Az NKA Ellenőrzési Osztállyal közösen végzett 

ellenőrzések sikeresek voltak és a Kollégium tagjai minden segítséget megkaptak. 

 

2.7. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a nemzetgazdasági 

miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és az NKA fölött rendelkező miniszter 

együttműködési megállapodása alapján jött létre és hozták létre a közös 

támogatási keretet. A kollégium a megállapodásban rögzített elvek alapján 

határozta meg a rendelkezésre álló összeg felhasználását, és ítélte oda az egyes 

pályázóknak. 

 

2.8. Az ideiglenes Kollégium tagjainak munkájukból adódóan napi rálátásuk van a 

turisztikai szakma együttműködési lehetőségeire, a szakmai pályázatok kiírásaira. 

A 2013-es évben sajnos egyéb szervezetek nem írtak ki kulturális-turisztikai 

fesztivál témájú pályázatokat, ez az egyik oka annak, hogy sok turisztikai 

rendezvény nem valósult meg, vagy csak csökkentett tartalommal. 

Természetesen az ideiglenes Kollégium tagjai és titkára is figyelemmel kísérik, 

hogy a pályázók milyen más forrásból kaptak támogatást, amely befolyással lehet 

a döntésre. Az ideiglenes Kollégium tagjait az Igazgatóság a döntés előtt 

tájékoztatja a pályázók pályázati előéletéről, amely befolyásolja a döntést abban 

az esetben, ha a pályázó a korábbi időszakokban nem tud megfelelni elszámolási, 

beszámolási kötelezettségeinek. 

 

2.9. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a 2013-as évhez 

hasonlóan 2014-ben is hasonló tartalmú nyílt pályázati felhívással kívánja segíteni 

azokat a pályázókat, akik kulturális-gasztronómiai-turisztikai témájú fesztiválokat 

rendzenek meg. Ez a pályázati lehetőség nagy segítség a fesztiválok szervezőinek, 

hiszen biztosíthatja, hogy megfelelő kulturális színvonalú turisztikai fesztiválok 

valósulhassanak meg.  

 

 

Bodrogai László 

kollégiumi vezető 
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Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 
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 db db db db db db db db Ft Ft Ft Ft % 

07 NAGYRENDEZVÉNYEK 281 280 4 57 0  0  219 0  1 456 988 591 1 306 988 591 911 376 670 382 210 000 26,2% 

13 EGYÉB - EGYEDI 8 8 0  0  1 0  7 0  64 674 000 64 674 000 54 674 000 50 000 000 77,3% 

Összesen: 289 288 4 57 1 0  226 0  1 521 662 591 1 371 662 591 966 050 670 432 210 000 28,40% 
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Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

 
 

 

Kollégium vezetője: Bokor Attila 

Kollégium tagjai: Bognár János, dr. Ficsor Mihály, Dr. Gyimesi László, Kabdebó 

György, Molnár Mária, Sárkány Győző, Victor Máté 

Kollégium titkára: Bitskey Viktória, Gász Boglárka 

Kollégium elszámoltatója: Pulai Zsolt 

 

 

A 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Bizottság 

19/2012. (V.03.) számú határozatának végrehajthatósága érdekében – a szerzői jogról 

szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján átvett pénzeszközök kulturális támogatásokra 

történő felhasználása céljából 2012. május 29-én Balog Zoltán miniszter úr „Szerzői 

Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium” néven ideiglenes 

kollégiumot alapított. A szerzői jogról szóló többször módosított 1999. évi LXXX. tv. 

(Szjt.) 89. § (11) bekezdése szerint a közös jogkezelő szervezet kulturális célra a 

Nemzeti Kulturális Alap számára történő átadással - az átvétel tárgyában kötött 

megállapodás és a jóváhagyott támogatási politika rendelkezései szerint - használja fel a 

89. § (8) és (10) bekezdésben meghatározott bevételeit. 

 

Az Alapító okiratban foglaltak alapján a kollégium feladata a pályázati felhívások 

megfogalmazása, a beérkezett pályázatok elbírálása, a támogatási döntések 

meghozatala, a megvalósult programok szakmai beszámolóinak értékelése, a helyszíni 

ellenőrzések elvégzése, a kollégiumi munkáról éves beszámoló készítése. A kollégium 

létszáma vezetővel együtt 8 fő – vezetőjét és három tagját az emberi erőforrások 

minisztere saját hatáskörben kérte fel, további négy tagját az érintett öt közös jogkezelő 

szervezet delegálta. 

 

A tavalyi év során a kollégium 3 ülést tartott: 2013. március 6-án nem döntést hozó ülés 

keretén belül meghatározta a pályázati felhívás főbb célkitűzéseit, majd 2013. március 

22-én véglegesítette a pályázati kiírás pontjait. Végezetül 2013. augusztus 14-15-i 

ülésén döntött a kollégium a 14 db altémára beérkezett pályázatokról. 

 

A Kollégium 2013. október 31-én végleg befejezte munkáját, hiszen a Bizottság 44/2013. 

(X.01.) számú határozatában egyhangúlag javasolta Balog Zoltán miniszter úr számára a 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium megszüntetését 

2013. október 31-i hatállyal, amelyet Miniszter úr 2013. október 2-án jóváhagyott. A 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium folyamatban lévő 

ügyeinek átadás-átvétele lebonyolítását a Bizottság az NKA Igazgatóságára bízta.  

 

 

1. Szakmai, tartalmi kérdések 

 

1.1. A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 2013. 

május 16-án jelentette meg nyílt pályázati felhívását. A kiírás szerint minden 

pályázó köteles volt nevezési díjat fizetni benyújtott pályázatonként, amelyet 

altémánként eltérő összegben határozott meg a kollégium. A pályázati felhívásra 

beérkező pályázatok benyújtási határideje 2013. június 18. éjfél volt. A kollégium 

altémáinak meghatározása hosszas egyeztetések révén valósult meg. A terület 

nagyon összetett, hiszen a kollégium támogatta a komoly- és könnyűzenei 

alkotások, rendezvények megvalósulását, valamint az alkotók külföldi 

bemutatkozásait is. Megállapítható, hogy az altémák helyesen lettek 

meghatározva, lefedve a kollégiumban lévő művészeti területek feladatait. A 

Kollégium nyílt pályázati kiírásának altémái az alábbiak: 
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1. Alkotói támogatás:  

a. új magyar költői művek megalkotására. 

b. új magyar komolyzenei művek megalkotására. 

c. új magyar könnyűzenei művek (ideértve a jazzt is) zenéjének és/vagy 

szövegének megalkotására. 

2. Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és 

terjesztésének támogatása: hangversenyek, vagy hangversenysorozatok 

megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kottakiadványok, 

zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése. 

3. Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és 

terjesztésének támogatása: hangversenyek, vagy hangversenysorozatok 

megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kiadványok megjelentetése. 

4. Fiatal, pályakezdő komolyzenei előadóművészek diplomahangversenyeinek 

megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi 

kurzusokon való részvételük támogatása. 

5. A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a kortárs improvizatív zene (jazz) 

művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres 

bemutatása élő előadásokon. 

6. Fiatal rockzenei előadóművészek bel- és külföldi bemutatkozásának, 

turnéjának támogatása. 

7. A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit képviselő előadóművészek, 

együttesek külföldi vendégszereplésének támogatása. 

8. Népi koncertzenekarok belföldi bemutatkozásának, vendégszereplésének 

támogatása. 

9. Prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, előadás- sorozatok 

színházi, bábszínházi bemutatásának támogatása. 

10. Független színházi vagy táncművészeti produkciók megvalósításának és 

bemutatásának támogatása. 

11. A táncművészet hazai értékeit képviselő előadóművészek, produkciók külföldi 

bemutatásának támogatása. 

12. A rockzene, a jazz és a modern tánc megismertetése középfokú oktatási 

intézményekben tanuló diákokkal az iskolai tananyaghoz kapcsolódva, az 

oktatási intézmények bevonásával. 

13. Előadó-művészeti szakmai szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való 

hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek 

számára. 

14. Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására, a 

fizetendő éves tagdíjhoz való hozzájárulás. 

 

1.2. A pályázatok kiírásakor – ismerve az adott területet – a Kollégium a pályázatok 

által igényelhető összeghatárral próbálta bizonyos keretek között tartani a 

pályázók igényeit, valamint biztosítani azt, hogy a területek sokrétűségének 

igényeit és szükségleteit a rendelkezésre álló összegből meg tudja valósítani. 

Habár a pályázók többsége reális költségvetéssel pályázott, mégis voltak olyan 

pályázatok, ahol nem az adott projekthez, feladathoz mérten állították be a 

költségvetést, hanem az adott témában a maximálisan elnyerhető 

keretösszeghez. Így több esetben szükség volt a pályázat revidiálására, ami a 

költségvetés és a megvalósítandó projekt szembeállítását jelentette, és így a 

kollégium ennek tükrében hozta meg reális döntését. 

 

1.3. Megállapítható, hogy a pályázatok szakmai színvonala, igényessége szinte kivétel 

nélkül kifogástalan volt. A művészek és a különböző szervezetek alapos munkát 

végeztek a pályázatok elkészítésekor. Az esetek többségében a pályázók szakmai 

szempontból olyan részletességgel prezentálták projektjeiket, ami nagyban 

segítette a kollégium döntéshozatali munkáját. 
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1.4. A kollégium tagjai az adott szakterületet, annak szereplőit ismerve szinte 

naprakész információval rendelkeztek arra vonatkozóan, hogy az adott pályázó 

részesült-e máshol az adott témában támogatásban. Ezeket természetesen a 

pályázók a pályázataikban is feltüntették. A kollégium döntésekor figyelembe 

vette ezeket az információkat, és ennek tükrében szintén elsődlegesen a szakmai 

szempontokat figyelembe véve, megfelőlen mérlegelve hozta meg a döntését 

annak érdekében, hogy egy produkció a megvalósításhoz szükséges költségvetési 

összegből megvalósulhasson. A költségvetés és a tartalom viszonyát jól tükrözi az 

a tény, hogy döntésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy bizonyos 

költségvetés alatt nem lehet és nem érdemes az adott feladatot megvalósítani, 

mert minőségében és színvonalában olyan károkat szenvedhet, amely a 

megvalósítandó célra negatívan hatna. Így nagyon fontos azt tisztán látni, hogy a 

támogatás minden esetben elérje azt a szintet, amivel a támogatott feladat a 

célkitűzésének megfelelően és színvonalasan megvalósítható legyen. 

 

1.5. A beérkezett 855 darab pályázat közül 543 darab pályázat Budapestről, 298 darab 

pályázat vidékről, 14 darab pályázat pedig külföldről érkezett. A támogatási 

arányok is hasonlóképpen alakultak: a megítélt támogatási összegek 68,1%-a 

(329 db) budapesti székhelyű projektek megvalósítását szolgálták, míg a vidéki 

projektek az össztámogatás 30,0%-ban (145 db) részesültek. A külföldi székhelyű 

pályázók programjainak támogatása az 1,9%-ot (9 db) érte el.  

 
A pályázatok részletezése a pályázók székhelye szerint 

Időszak: 2013.01.01-2013.10.31 
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855 854 483 1 121 598 785 1 860 561 768 640 632 046 287 941 000 25,7 100,0 6,63 

 

 

1.6. A táblázat adatai alapjában véve kiegyensúlyozott támogatási döntésekről 

tanúskodnak, mivel a pályázók által igényelt támogatásokhoz képest a 

legmagasabb összegek 5 altéma esetében nem haladták meg a 2-3 millió forintot, 
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míg további 9 altémában az 1 millió forintot sem érték el. A minimum megítélt 

támogatást, azaz 45.000 forintot a MU Színház Egyesület részére a MU Színház 

2014. évi IETM tagsági díjának 50%-os támogatására (7814-es altéma), illetve 

Kerényi Réka Ágnesnek a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, a Pécsi Zenei 

Napok keretében vonós mesterkurzuson való részvételére (7833-as altáma) ítélte 

meg a kollégium. Maximum támogatásként 10.000.000 forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújtott a kollégium a BMC Budapest Music Center Kulturális 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére Jazzkoncertek megvalósítására 

a BMC Opus Jazz Club nevű helyén, illetve a Jazzart Közcélú Alapítvány részére a 

Jazz sztárok, fiatal jazz művészek, esélyesegyenlőség: a BJC több mint 340 

programjának megvalósítására (7834-es altéma). 

 

Altéma 

Megítélt 

minimum 

(Ft) 

Megítélt 

maximum 

(Ft) 

7802 
Alkotói támogatás (Költői, komolyzenei, 

könnyűzenei) 

100 000 3 000 000 

7813 Egyéb - egyedi 
160 000 600 000 

7814 

Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben 

való jelenlét támogatására, a fizetendő éves 

tagdíjhoz való hozzájárulás 

45 000 500 000 

7831 

Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi 

vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének 

támogatása: hangversenyek, vagy 

hangversenysorozatok megrendezése; hang- és 

képanyagok készítése; kottakiadványok, 

zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai 

művek megjelentetése 

160 000 2 000 000 

7832 

Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi 

vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének 

támogatása: hangversenyek, vagy 

hangversenysorozatok megrendezése; hang- és 

képanyagok készítése; kiadványok 

megjelentetése 

100 000 2 000 000 

7833 

Fiatal hazai, pályakezdő komolyzenei 

előadóművészek diploma-hangversenyeinek 

megvalósítása, valamint külföldi zenei 

versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való 

részvételük támogatása 

45 000 200 000 

7834 

A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a 

kortárs improvizatív zene (jazz) művészileg és 

szakmailag színvonalas hazai értékeinek 

rendszeres bemutatása élő előadásokon 

1 500 000 10 000 000 

7835 

Fiatal, hazai rockzenei előadóművészek bel- és 

külföldi bemutatkozásának, turnéjának 

támogatása 

100 000 200 000 

7836 

A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit 

képviselő előadóművészek, együttesek külföldi 

vendégszereplésének támogatása 

90 000 200 000 

7838 

Magyar prózai, zenés művek, gyermek- és 

ifjúsági előadások, előadás-sorozatok színházi, 

bábszínházi bemutatásának támogatása 

150 000 1 300 000 

7839 
Hazai független színházi vagy táncművészeti 

produkciók megvalósításának és bemutatásának 

200 000 500 000 
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Altéma 

Megítélt 

minimum 

(Ft) 

Megítélt 

maximum 

(Ft) 

támogatása 

7840 

A táncművészet hazai értékeit képviselő 

előadóművészek, produkciók külföldi 

bemutatásának támogatása 

100 000 500 000 

7841 

A magyar rockzene, jazz és modern tánc 

megismertetése középfokú oktatási 

intézményekben tanuló diákokkal az iskolai 

tananyaghoz kapcsolódva, az oktatási 

intézmények bevonásával 

100 000 500 000 

7842 

Hazai előadó-művészeti szakmai szervezetek 

által alapított művészeti díjakhoz való 

hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi 

életutat felmutató művészek számára 

100 000 300 000 

 

 

1.7. A kollégium pályáztatásra fordítható keretösszege 307.034.000 forint volt. A 

beérkezett pályázatok összigénye 1.121.598.785 forint, ebből a támogatott 

pályázatok igénye mindösszesen 640.632.046 forint volt.  Megítélt támogatásként 

287.941.000 forintot osztott szét a kollégium, tehát több mint kétszerese volt a 

támogatott pályázatok igénye, amely reálisnak mondható, tekintve a szakmai 

terület sokszínűségét. Szinte 100%-ban támogatta a kollégium a nemzetközi 

előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására, a fizetendő éves 

tagdíjhoz való hozzájárulást, a beérkezett 5 pályázat közül mind az 5 támogatást 

kapott. További kiváló támogatási arányt mutat a jazz műfaj művészi, szakmai 

hazai értékeit képviselő előadóművészek, együttesek külföldi 

vendégszereplésének támogatása, valamint a fiatal hazai, pályakezdő 

komolyzenei előadóművészek diploma-hangversenyeinek megvalósítása, illetve 

külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való részvételük 

támogatása. Legrosszabb támogatási arány a kortárs magyar komoly- és 

könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének 

támogatása: hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése; hang- 

és képanyagok készítése; kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és 

zenepedagógiai művek megjelentetése altémák esetében tapasztalható. Ez 

elsősorban a terület forráshiányára, illetve a benyújtott pályázatok költségvetési 

realitásának hiányára vezethető vissza.  

 

1.8. A Kollégium a rendelkezésre álló pénzkeretet eredményesen használta fel, 

307.034.000 forintból 287.941.000 forintot ítélt meg a beérkezett pályázatokra. A 

kollégiumnak nem volt sem címzett, sem céltámogatása, és meghívásos 

pályázatot sem írt ki. Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évekre történő 

kötelezettségvállalás nem volt. A kollégium 2013. évi keretmaradványa 

19.093.000 forint. 

 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégium éves keret kimutatása 

Pályázatok 

darab száma 
Ft 

Előző évi keretmaradvány   0 

Többletbevétel    0 

Egyéb évközi keretmódosítás   307 034 000 

    - tárgyévet megelőző 1. év   0 

    - tárgyévet megelőző 2. év   0 
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    - tárgyévet megelőző 3. év   0 

Felhasználható éves keret   307 034 000 

  

 

  

2013. évi döntések tárgyévi keret terhére 

Pályázatok 

darab száma Ft 

Beérkezett pályázatok száma 855 0 

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)     

    - pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 479 286 731 000 

    - címzett keret terhére  0 0 

    - egyedi keret terhére 4 1 210 000 

Összesen: 483 287 941 000 

    - ebből céltámogatásban részesített pályázat 0 0 

    - ebből meghívásos pályázat   0 0 

Támogatott pályázatok mindösszesen: 483 287 941 000 

2013. évi keretmaradvány   19 093 000 

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek 

kötelezettségvállalásai     

    - tárgyévet követő 1. év 0 0 

    - tárgyévet követő 2. év 0 0 

    - tárgyévet követő 3. év 0 0 

Összesen: 0 0 

Mindösszesen 2013. évben megítélt támogatás:           483 287 941 000 

 

 

1.9. Nem, nem találkoztam. 

 

 

2. Működési kérdések 

 

2.1. Minden pályázati rendszer természetesen korlátokat szab az adott terület 

támogatási feltételeinek az igények függvényében. Megértve és átlátva a pályázati 

rendszert, kijelenthető, hogy jelen pályázati rendszer segítette a döntési és az 

elbírálási folyamatot. Meg kell jegyezni, hogy amikor néhány kérdésben az egyes 

pályázatok összetett, speciális jellegénél fogva jogi, vagy adminisztratív 

szempontból kérdés merült fel a Kollégium tagjai között, akkor az Igazgatóság 

ülésen jelen levő munkatársai percek alatt segítettek megoldani a kollégium 

tanácstalanságát. Az NKA felkészült szakembereinek a jelenléte és odaadó 

munkája minden esetben pontos megnyugtató megoldást biztosított a kérdéses 

ügyekben.  

 

2.2. A Kollégium kapcsolata rendkívül jó a Bizottsággal és más szakkollégiumokkal, 

valamint az Igazgatósággal. 

 

2.3. A Kollégium egy, nyílt pályázati felhívást tett közzé, amely időrendben és 

tematikailag le tudta fedni az aktuális rendezvényeket, valamint az alkotásokat és 

a készülő műveket. A kiírt pályázatra elegendő idejük volt a pályázóknak a pontos 

felkészülésre, ezt bizonyítja a pályázatok magas színvonala is. A kollégium 

pályázati felhívása 2013. május 16-án jelent meg, a benyújtási határidő 2013. 

június 18-a volt. Döntés 2013. augusztus 14-én és 15-én, két napon ülés keretén 
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belül volt, betartva a jogszabály által meghatározott 70 napos határnapot, vagyis 

a pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási 

határidőtől számított 70 napon belül elbírálja. 

 

2.4. Az online pályáztatás lényegesen leegyszerűsíti a pályázatok feldolgozását, és 

ellenőrzését. A kollégium nem látott semmilyen problémát az online pályázati 

rendszer működésében.   

 

2.5. A döntések meghozatalában bírálati szempontként természetesen meghatározó 

volt a pályázó pályázati előélete, minden esetben előzetesen tájékoztatást 

kaptunk az Igazgatóság megfelelő osztályaitól. A Kollégium célkitűzése volt a 

tehetséges fiatal alkotók és színvonalas rendezvények, valamint az előadók 

támogatása, ami lehetővé tette, hogy olyan művészek is kaptak támogatást, akik 

korábban nem voltak rendszeres pályázók az NKA-nál. 

 

2.6. Nincs olyan pályázat, ahol az adatlapok kitöltése ne lenne kötelező feladat. Ezt a 

feladatot a pályázónak meg kell oldania, hiszen az NKA pályázati adatlapja 

közepes nehézségű és olyan információkat is összegez, amely alapján a kollégiumi 

döntések helytállóak és megalapozottabbak lesznek, elősegítve a döntéshozók 

munkáját. Néha előfordult bizonyos kérdések vagy igények több irányú 

értelmezése, amikor a szerződés jogszerű megköthetőségének 

érdekében pontosításra volt szükség, mert a pályázati igény nem feltétlen fedte le 

a pályázati felhívásban meghatározottakat. Ezekben a kérdésekben sikerült 

megoldásokat találni a szakmai igények kollégiumon belüli pontosításával, 

valamint a szabályzati lehetőségekkel való egyeztetéssel. 

 

 

 

Bokor Attila 

kollégiumi vezető 
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Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 
Időszak: 2013.01.01 - 2013.10.31 
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 db db db db db db db db % Ft Ft Ft Ft % 

7802 Alkotói támogatás 343 342 3 166     173 1 50,6 453 733 175 453 133 175 244 195 000 125 600 000 27,7 

7813 Egyéb - egyedi 4 4         4   100,0 6 702 040 6 702 040 6 702 040 1 210 000 18,1 

7814 Nemzetközi tagdíj 5 5         5   100,0 878 750 878 750 878 750 878 000 99,9 

7831 

Komolyzenei 

hangversenyek bel- és 

külföldön, kiadványok 

82 82   52     30   36,6 102 712 641 102 712 641 51 333 262 18 500 000 18,0 

7832 

Könnyűzenei 

hangversenyek bel- és 

külföldön, kiadványok 

206 206 1 81     124   60,2 340 324 853 340 324 853 171 267 683 44 950 000 13,2 

7833 

Pályakezdő 

komolyzenészek 

diplomahangversenyé

nek megvalósítása, 

részvétel külföldi 

versenyeken 

17 17         17   100,0 2 299 704 2 299 704 2 299 704 2 126 000 92,4 

7834 

Kortárs hazai 

könnyűzene és 

improvizatív zene 

bemutatása 

13 13 1 5     7   53,8 60 165 235 60 165 235 52 590 235 40 000 000 66,5 

7835 

Fiatal rock zenészek 

bel- és külföldi 

bemutatkozása, 

turnéja 

16 16   2     14   87,5 3 640 322 3 640 322 3 240 322 2 647 000 72,7 

7836 Hazai jazz 

előadóművészek 

8 8         8   100,0 1 570 000 1 570 000 1 570 000 1 490 000 94,9 
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Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium pályázatainak altéma szerinti összefoglaló táblázata 
Időszak: 2013.01.01 - 2013.10.31 
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 db db db db db db db db % Ft Ft Ft Ft % 

külföldi 

vendégszereplése 

7838 

Prózai, zenés művek, 

gyermek és ifjúsági 

előadások, sorozatok 

73 73 1 12     60   82,2 106 561 300 106 561 300 86 605 600 37 650 000 35,3 

7839 

Független színházi 

vagy táncművészeti 

produkciók 

64 64 1 41     22   34,4 31 777 295 31 777 295 10 959 450 6 000 000 18,9 

7840 

Hazai táncművészeti 

produkciók külföldi 

bemutatása 

10 10   1     9   90,0 4 702 000 4 702 000 4 290 000 3 840 000 81,7 

7841 

Rockzene, a jazz és a 

modern tánc 

megismertetése a 

középfokú oktatásban 

10 10   2     8   80,0 5 001 470 5 001 470 4 000 000 2 650 000 53,0 

7842 

Hozzájárulás előadó-

művészeti szerv. ált. 

alapított díjakhoz 

4 4   2     2   50,0 1 530 000 1 530 000 700 000 400 000 26,1 

Összesen: 
855 854 7 364     483 1 56,5 1 121 598 785 1 120 998 785 640 632 046 287 941 000 25,7 
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IV. AZ NKA Igazgatóságának  
2013. évi beszámolója 

 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   179 / 267 

 

 

Általános beszámoló 

 

A törvényben és más jogszabályokban előírt alapkezelői feladatait a Nemzeti Kulturális 

Alap Igazgatósága (továbbiakban: NKA Igazgatósága vagy Igazgatóság) 2013-ban is 

maradéktalanul ellátta.  

 

Az alapvető kezelői feladatok, ahogy az évek során mindig, úgy most is gyakorlatilag 

változatlanok maradtak, de a végrehajtási körülmények ebben az évben is több ízben 

jelentősen módosultak. Az ezen új, gyakran egyik pillanatról a másikra való megváltozott 

feltételekhez gyors és pontos igazodás most is kiemelkedő szempont volt 

feladatellátásunk során. 

 

Lényeges, illetve nagy tömegű személyi változás ebben az évben nem volt – bár több új 

munkatárssal egészült ki a feladatokat ellátó személyi állományunk – amely szintén a 

már megszerzett és így alkalmazható tapasztalatával a munka folyamatosságát és eddigi 

színvonalának megőrzését garantálhatta. 

 

A jogszabályi környezet ebben az évben is számos módon változtatta az eddigi kialakult 

gyakorlatunkat. A legfontosabb új elemeket a részletes beszámolóról szóló részben 

jelezzük, ehelyütt azonban az érdemel kiemelést, hogy a pályáztatás folyamatában a 

jogszabály-változások következtében szigorodtak a szerződéskötés és az elszámolás 

feltételei. Ezek nyilvánvalóan a pályázóinkat is érintették, azonban negatív visszajelzést 

emiatt nem kaptunk; úgy tűnik tehát, hogy ők is alkalmazkodtak e változásokhoz. 

 

Ebben az évben szinte teljessé vált az online pályáztatás. Míg 2012 utolsó negyedévében 

tesztelés jelleggel indult, 2013-tól azonban kizárólag elektronikus formában lehetett 

pályázatot benyújtani. Egyetlen papír alapú pályázat sem érkezett.  

 

A következő jelentős feladat az elszámoltatás elektronikus úton történő beérkezése és 

értékelése, ez a 2013-as év egyik kiemelkedő munkája, amely még nem zárult le, így 

ebben az évben az elszámoltatásra volt jellemző a kéttípusú technika alkalmazása.  Azon 

támogatott pályázatok esetében, amelyek az online rendszeren keresztül érkeztek, azok 

esetében az elszámolás online fogadására is alkalmassá tettük informatikai 

rendszerünket, így bár a korábbi szerződések alapján még sok esetben érkeztek, sőt 

érkeznek – a mai napig is – papír alapon, de mindinkább növekszik az elektronikus 

formában való elszámolások aránya. 

 

Ebben az esztendőben is voltak olyan, nem a törvény, hanem egyéb, később 

részletezendő megállapodások alapján lebonyolított pályázatok, amelyek esetén külső 

forrásokat vettünk igénybe. Az így elért eredmények általában valamennyi résztvevő, 

azaz a megállapodásokban érintett partnereink, valamint pályázóink elégedettségét 

kiváltották. 

 

A különböző jogkezelő szervezetekkel való régebbi keletű együttműködés több ponton 

rejtett magában szakmai problémákat, amelyek a 2013. év során kerültek felszínre. Így 

erre is figyelemmel, továbbá más célszerűségi okokat is szem előtt tartva az a döntés 

született, hogy a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

megszüntetésre kerüljön. Helyette azok a szakmai kollégiumok vették át e kollégium 

korábbi feladatait, amelyek kulturális ágazati profilja ezt pótolhatta. Ettől a lépéstől a 

hatékonyság növekedését és a célszerűség érvényre jutását reméljük. 

 

2013-ban az előbb már említett kollégiumon kívül még egy ideiglenes kollégium 

működött a Nemzeti Kulturális Alapon (továbbiakban: NKA vagy Alap) belül.  A Kulturális 

Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a kitűzött célnak megfelelően pályázatait 

kiírta, a beérkezett pályázatok elbírálását elvégezte, az ehhez kapcsolódó feladatokat az 

Igazgatóság folyamatosan ellátta. 
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2013-ban is voltak kiemelt feladataink. Ezek közé tartozott a Márai-program és a 

Publishing Hungary program folytatása, valamint a Gárdonyi Géza Emlékév.  

 

Meg kell említeni, hogy a támogatott pályázatok esetén tovább nőtt a különböző címeken 

benyújtott módosítási kérelmek száma. E jelenségnek, amely nem új keletű, persze 

számos, jogosnak, kényszerűnek tekinthető oka van, de található nagy számban olyan 

eset is, ahol objektíven nehezen magyarázható a kérelem. A kollégiumokkal 

együttműködve törekedni fogunk arra, hogy a módosítási kérelmek száma csökkenjen 

2014-ben. 

 

Rendben, fennakadás nélkül zajlott a támogatott pályázók szakmai beszámoltatása és 

pénzügyi elszámoltatása is. A támogatott pályázatok nagy száma mellett az óhatatlanul 

kialakult vitás ügyeket a legtöbb esetben sikerült tisztázni, illetve megoldani és 

százalékban alig kifejezhető azon esetek száma, ahol jogi út igénybevételére került sor. 

 

Ebben az esztendőben is folyamatosan elláttuk a pályázók helyszíni ellenőrzésének 

feladatát.  Az ellenőrzési tevékenység egyrészt erősíti a pályázókban a kiutalt támogatás 

jogszerű felhasználásának követelményét, másrészt bizalomerősítő jelentőségű 

momentum is, amely igazolja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nyújtotta támogatás 

valóban az Európai Unió által is elismert módon szolgálja a magyar és ezen keresztül a 

világ kulturális alkotásainak, eseményeinek szolgálatát. 

 

Továbbra is megfelelően, zökkenőmentesen láttuk el a nem alapfeladatként 

meghatározott – az Emberi Erőforrások Minisztériumával (továbbiakban: EMMI) kötött 

megállapodás szerinti – fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő minisztériumi 

pályáztatási feladatokat.  

A már említett és alább bemutatásra kerülő jogszabályi változások kis mértékben, de 

érintették a gazdálkodásunkat is. Ebben az évben az Alap pénzeszközeinek bevételi 

struktúrája nem változott lényegesen. Az egyes bevételi nemek alakulását a részletes 

beszámoló tartalmazza. 

 

A 2013-as évben a törvény által előírt támogatható jogcímekre fordított kiadás alapján 

megállapítható, hogy a pályázati támogatás ebben az évben jelentős mértékben nőtt. E 

tény mindenképpen örvendetes, hiszen a kultúrára fordítható összeg mindig összhangban 

van egy adott szervezet, térség, ország lehetőségeivel, pénzügyi helyzetével. 

 

Az év folyamán elkészült és elfogadásra került az Igazgatóság új Szervezeti és Működési 

Szabályzata. Az intézményen belül kisebb szervezeti változtatásra is sor került, ám 

alapvetően a korábbi struktúra keretei között végeztük feladatainkat. 

 

Az informatikai területen, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a pályáztatási folyamat 

lebonyolításában, fennakadás nem volt, a rendszer üzembiztosan működött. 

Büszkeséggel mondhatjuk el ezt, hiszen a már említett online pályáztatás bevezetése és 

folyamatos fejlesztése mellett ez a terület hordozza magában a legnagyobb kockázati 

tényezőt. Szakembereink azonban – sokszor szinte erejüket meghaladó módon – 

végezték el feladataikat. 

 

A 2012. évben az Igazgatósághoz átkerült Előadó-művészeti Iroda folyamatosan és 

megbízhatóan látta el a törvény által előírt feladatait, számos érdemi döntést, 

határozatot, végzést hozva. 
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A Stratégiai Iroda tevékenysége 

 

A 2013. év jelentős mérföldkő volt a 20 éves fennállását ünneplő NKA, így közvetve az 

NKA Igazgatósága életében is, hiszen a kerek évforduló eseménysorozatának minden 

szervezési munkálatait intézményünk látta el a Stratégiai Iroda munkatársainak 

koordinálása mellett. A kiemelt évforduló programjainak a lehető legszélesebb körben 

való megismertetése érdekében az NKA honlapjának főoldalán külön menüpontot 

hoztunk létre NKA20 néven. Az egyes almenü pontokban jól strukturáltan, informatívan 

tájékoztattuk az érdeklődőket és a sajtó képviselőit a különböző programok részleteiről, 

tudnivalóiról. A jubileumi évnek három fő eseménye volt: országos tájékoztató előadás-

sorozat, ünnepi gálaest és nemzetközi konferencia. Külön megtiszteltetés és öröm volt 

számunkra, hogy a Szerencsejáték Zrt. ingyenes országos óriásplakát kampánnyal 

segítette 20 éves fennállásunk méltó megünneplését, a Zrt.-vel való együttműködési 

megállapodás és a tárgyalások előkészítését a Stratégiai Iroda munkatársai végezték. 

 

Az egész évben zajló országos – sőt, határainkon átívelő – előadás-sorozatnak 

mindösszesen 13 állomása volt 2013-ban. A Pécstől Debrecenig, Kőszegtől Gyuláig 

megvalósuló eseménysorozatnak számos látogatója, érdeklődője volt, így pályázóinktól, 

leendő pályázóinktól értékes visszajelzéseket kaptunk az Igazgatóság munkájára 

vonatkozóan. A sorozat minden egyes állomásának meghívóját előzetesen közzétettük az 

NKA honlapján, illetve a program zárását követően fotókkal, sajtóanyaggal, letölthető 

prezentációval, rólunk írták menüponttal dokumentáltuk az előadásokat. 

 

A Művészetek Palotájában 2013. október 17-én megtartott jubileumi gálaest, valamint 

másnap, október 18-án az Országház Felsőházi üléstermében rendezett nemzetközi 

konferencia (A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata címmel) megszervezése olyan 

összetett, sokrétű feladatnak bizonyult, melyben az Igazgatóság egyes szervezeti 

egységeire (Igazgatási Osztály, Informatikai Osztály, Gazdasági Főosztály, Stratégiai 

Iroda) jelentős többletfeladat hárult. A lezajlott rendezvények pozitív visszhangja azt 

mutatja, hogy eredményes volt az osztályok közötti együttműködés, az új típusú 

feladatokból adódó esetleges kérdéseket jól, a programsorozat céljainak szem előtt 

tartásával sikerült hatékonyan megoldani. 

 

A 20 éves jubileumi események mellett az Igazgatóságon belüli kommunikációt, valamint 

a közösségtudatot erősítendő a 2013. évben több igazgatósági értekezletet, kulturális 

programot szerveztünk, így például olyan, már hagyományossá váló programokat is, 

mint januárban a Magyar Kultúra Napjának közös ünneplése intézményünk 

tanácstermében, vagy az évzáró ünnepség, melyre kollégáink ismét egy saját maguk 

által összeállított műsorral készültek.  

 

Az NKA Igazgatóságának Székházába 2013. február 4-én 4 fős kínai küldöttség érkezett. 

A találkozót a Stratégiai Iroda munkatársa szervezte, a magas szintű kulturális delegációt 

Krucsainé Herter Anikó főigazgató asszony fogadta és látta vendégül. A megbeszélésen 

Főigazgató asszony ismertette az NKA működését, a jelenlegi kollégiumi rendszer 

struktúráját, valamint tájékoztatást adott az Igazgatóság szerkezeti felépítéséről, 

munkájáról. A találkozót mindkét fél nagyon sikeresnek és eredményesnek minősítette, a 

jelenlegi kulturális kapcsolatok megőrzése érdekében és a jövőbeli együttműködés 

reményében kölcsönös segítségnyújtásról és bizalmukról biztosították egymást. 

  

Június 21-22-én kihelyezett igazgatósági értekezletet tartottunk. A két nap során több, 

az NKA által is támogatott programot, épületet tekintettünk meg Győrben, 

Pannonhalmán, illetve Sopronban. Az értekezlet célja többek között az is volt, hogy a 

2012-es évben megkezdődött, és a tárgyévben folytatódó – többségében korábbi 

munkatársaink nyugdíjba vonulása miatti – személyi változások után segítsük az új 

kollégák beilleszkedését, kötetlenebb formában, csapatépítő foglalkozások keretében 

támogatva a régebb óta az Igazgatóságnál dolgozó kollégákkal való jó kapcsolat 

kiépítését.  
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A Stratégiai Iroda egyik fő feladatából adódóan a 2013-as évben folyamatosan 

koordinálta az Igazgatóságra vonatkozó PR tevékenységet, megkülönböztetett 

figyelemmel az NKA honlap aktualitására, illetve publikálta az Alap tevékenységéről és az 

eredményekről szóló tájékoztatókat. Ennek a munkának keretében az év folyamán 

három sajtóreggeli szervezésével és lebonyolításával bízták meg az Iroda munkatársát. 

Az eseményekre szóló meghívót időben elküldtük, illetve azok befejezését követően 

sajtóközleményeket küldtünk ki az országos médiumok képviselőinek és a honlapon is 

elérhetővé tettük az aktuális sajtóanyagot.  

 

A pályázókkal való kapcsolattartásunk egyik fő eleme az NKA honlapja, ezért kiemelt 

stratégiai feladatunk a portál pályázóbarát felületének kialakítása és az ehhez kapcsolódó 

kommunikáció felügyelete. A 2013-as évben az Iroda munkatársai számos ötlettel, 

koncepcionális javaslattal segítették e folyamat zökkenőmentes lebonyolítását, amely a 

visszajelzések alapján jó úton halad, sikeresnek mondható. 

 

A Stratégiai Iroda másik, kiemelten fontos feladatáról, az online pályáztatási rendszer 

kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekről Az Alapra vonatkozó 

pályáztatási tevékenység című fejezet Beszámoló az online pályáztatásról 2013-ban 

részben írunk részletesen. 

 

 

Külső források biztosítása  

 

1) A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete, valamint 

az NKA felett rendelkező miniszter között 2013. március 13-án létrejött 

Együttműködési megállapodás alapján, az Egyesület 41,0 millió Ft összeget 

biztosított az alábbi célra: 

 20,0 millió Ft-ot nyílt pályázati felhívás keretében szépirodalmi művek szerzői 

számára – alkotónként 100,0 ezer Ft-ot, legfeljebb 10 hónapon keresztül – 

vissza nem térítendő alkotói támogatásként, 

 20,0 millió Ft-ot nyílt pályázati felhívás keretében tudományos, 

ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára – alkotónként havi 100,0 

ezer Ft-ot, legfeljebb 10 hónapon keresztül – vissza nem térítendő alkotói 

támogatásként, 

 1,0 millió Ft-ot a pályázatok lebonyolítási költségeire. 

 

A pályázati célra átadott 40,0 millió Ft a Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma keretébe került. A kollégium a pályázati felhívást 2013. április 26-i 

benyújtási határidővel jelentette meg. Az alkotói munkák elkészítésének időszaka 

2013. április 26.– 2014. április 26. 

 

2) A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter 

által aláírt Együttműködési keret-megállapodásban megfogalmazott, kiemelt 

kulturális és gasztronómiai turisztikai programok, rendezvények támogatásának 

biztosítására jött létre. Az Együttműködési megállapodás három pályázati évre 

köttetett meg, azzal a feltétellel, hogy az egyes évekhez kapcsolódó közös 

támogatási keret pontos összegét az NKA és az NFM évente külön finanszírozási 

megállapodásban határozza meg. 

 

A tárgyévi Finanszírozási megállapodás a két fél között 2013. augusztus hónapban 

aláírásra került, amely az alábbi forrásokból keretet biztosít nemzetközi, országos 

hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai rendezvények 

megvalósításának támogatására: 

 

 100,0 millió Ft, a 2013. évi Turisztikai célelőirányzat terhére, 

 200,0 millió Ft, az NKA 2013. évi címzett kerete terhére. 
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A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatát 2013. április 1. 

és 2014. március 31. között megvalósuló nemzetközi, országos hatókörű turisztikai 

vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására jelentette 

meg. A programok megvalósításának végső határideje 2014. március 31.  

 

3) 2012. évben létrejött a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes 

Kollégium, amely a következő jogkezelő szervezetek által átutalt összegek felett 

rendelkezett 2013. évben: 

 

a. HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület; 

b. FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete; 

c. Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda; 

d. Előadóművészi Jogvédő Iroda; 

e. MISZJE Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. 

 

Kulturális célú pályázatokra 2012. évben jogdíjakból 304.398.264 Ft került átutalásra 

az NKA részére, mely összegre a kollégium pályázati felhívást jelentetett meg. A 

kollégium 2013. június 18-ai benyújtási határidővel 17 altémában, 2013. június 1. és 

2014. augusztus 31. időszak között megvalósuló programokra és alkotói 

támogatásokra jelentetett meg pályázati felhívást 291.100,0 ezer Ft keretösszeggel. 

A döntés során a kollégium 287.941,0 ezer Ft támogatást ítélt meg a pályázóknak, 

melynek felhasználása folyamatban van. 

 

4) A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete, valamint 

az NKA felett rendelkező emberi erőforrások minisztere között 2013. december 19-

én létrejött együttműködési megállapodás alapján a MASZRE az NKA részére 

82.853,0 ezer Ft támogatást biztosít, melyből 75.000,0 ezer Ft meghívásos, 7.000,0 

ezer Ft nyílt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására fordítható. A 

fennmaradó 853,0 ezer Ft a pályáztatás lebonyolításának fedezetére kerül 

felhasználásra. Az együttműködési megállapodásban rögzített összeg 2013. évben 

nem érkezett meg az NKA számlájára.  

 

5) A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete, valamint 

az NKA felett rendelkező emberi erőforrások minisztere között 2013. december 19-

én létrejött együttműködési megállapodás alapján a MASZRE, mint közös jogkezelő 

szervezet az NKA részére 2013. évre 46,8 millió Ft-ot biztosít a KJK támogatás 

politikájában foglalt kulturális támogatási célokra. Az együttműködési 

megállapodásban rögzített összeg 2013. évben nem érkezett meg az NKA 

számlájára. 

 

6) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint az NKA Igazgatósága között 

2013. december 13-án létrejött megállapodás keretében a KIM az alábbi forrásokat 

biztosítja: 

 Könyvkiadás Kollégiuma által támogatott pályázati célokra 51.163,0 ezer Ft-

ot; 

 Folyóirat-kiadás Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásokra benyújtott és a 

kollégium által támogatott papíralapú, illetve online megjelentetéshez 

szükséges pályázati források biztosítására 10.999,2 ezer Ft-ot. 

 

A források 2013. évben az Igazgatósághoz megérkeztek, felhasználásuk 2014. első 

félévében várható. 
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Részletes beszámoló 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolójának indokolása 

 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi pénzügyi adatai 

 

Bevételek 
adatok millió Ft-ban egy tizedessel 

 

Bevételi jogcímek 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Ténylegesen 

teljesített 

Bevétel  

Játékadó NKA-t megillető része 11.000,0 11.000,0 10.912,6 

 

Kulturális adó bevétel 50,0 56,0 

 

105,1 

 

Szerzői jogi tv. alapján történő 

befizetések 

400,0 

 

400,0 

 

434,0 

 

Kulturális járulék 0,0 1,0 1,0 

 

Egyéb bevételek átvett pénzeszköz 250,0 391,0 535,1 

Előző évi maradvány igénybevétele  2.338,2 2.338,2 

Összesen: 11.700,0 14.186,2 14.326,0 

 

10912,6

105,1

434

1

535,1

2338,2

A Nemzeti Kulturális Alap 2013. év során ténylegesen 

teljesített bevételeinek megoszlása
adatok millió Ft-ban

1. Játékadó NKA-t megillető
része

2. Kulturális adó bevétel

3. Szerzői jogi tv. alapján
történő befizetések

4. Kulturális járulék

5. Egyéb bevételek átvett
pénzeszköz

 
 

Az NKA finanszírozási rendszerére 2013-ban is az elkülönített állami pénzalapokra 

érvényes szabályozás vonatkozott. 

 

 

1.   Ötös lottó szerencsejáték játékadó bevétele 

 

Az Alap meghatározó bevétele 2013. év tekintetében is az ötös lottó szerencsejáték 

játékadójának 90%-a, a ténylegesen befolyt bevétel (10.912,6 millió Ft) az eredeti 

előirányzathoz képest kevesebb. Az elmaradás kevesebb, mint 1%-os mértékű volt.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium az előző időszaki kedvező folyamatokat látva a 

játékadó bevételi előirányzatát a korábbi évben meghatározott 10.000,0 millió Ft-ról 

11. 000,0 millió forintra megemelte. A 2011. évben ezen a jogcímen ténylegesen 

befolyt bevétel 10.825,5 millió Ft, a 2012. évben 11.657,0 millió Ft volt. A tényleges 
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bevétel mindkét évben meghaladta a tervezett eredeti előirányzatot. E két időszak 

adatából kiindulva teljesíthetőnek látszott a 11.000,0 millió Ft-os bevételi 

előirányzat, azonban év közben azt lehetett tapasztalni, hogy dacára a 

halmozódásnak a bevétel nem teljesül a korábbi évben megszokott ütemben. 

 

A játékadó nem statikus bevétel és nagy szezonális ingadozásokat mutat. 

Alakulására két körülmény van hatással. Az egyik tényező, a nemzetgazdaság 

általános állapota. A háztartások jövedelme a 2013. évben nem növekedett 

számottevően és így csökkent az az összeg, amit a magánszemélyek szórakozásra, 

kikapcsolódásra, ezen belül szerencsejátékra tudnak fordítani.  A gazdasági válság 

elhúzódó negatív hatásai a kisebb jövedelemmel rendelkezőket érintik inkább, az 

ötös lottó-játékosoknak éppen ez a bázisa. A másik körülmény, ami a bevételek 

alakulására hatással van, a nyereményalap halmozódása, ennek tényét és hatását a 

költségvetés tervezési fázisában lehetetlen megállapítani. Az NKA összbevételének 

2013. évben 91,0%-át tette ki a játékadó bevétel. 2012. évben az Alap összes 

bevételének 93,1%-a volt a játékadó a 2011. évi 97,1%-kal szemben. A fokozatos 

arányeltolódásnak indoka, hogy az NKA bevételei között az elmúlt években több új 

bevételi jogcím is megjelent. 

 

 

2.   Kulturális adó, illetve kulturális járulék bevétel 

 

2012. január 1-jei hatállyal a kulturális terület állami támogatásának növelésére, 

illetve szinten tartása céljából – a kulturális járulék 2009. évi hatályon kívül 

helyezését követően – bevezetésre került a kulturális adó. Ez az adónem a pornográf 

tartalmú szolgáltatás-nyújtást és termékértékesítést, illetve az erotikus tartalmú 

telefonszolgáltatást adóztatja meg. Ez azt is jelenti, hogy jóval szűkebb körű 

adótárgyat érint, mint a korábbi kulturális járulék. A kulturális adóból származó 

bevétel teljes egészében az Alapot illeti meg, az ezen a címen befolyó összeget a 

Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) vezeti át naponta az NKA számlájára.  

 

2012. évben ebből a jogcímből a ténylegesesen befolyt bevétel 48,0 millió Ft volt a 

tervezett 50,0 millió Ft-tal szemben. Az előző év bevételi tapasztalatait látva 2013. 

év vonatkozásában szintén 50,0 millió Ft bevétel került megtervezésre. A tárgyévi 

teljesítés 105,1 millió Ft, az eredeti előirányzat duplája. Év közben azonban 

láthatóvá vált, hogy a bevételi tervnél nagyságrendileg több fog realizálódni. A 2013. 

év végi kulturális járulék visszafizetési kötelezettségünk a befolyt járulék feletti 

részét a kulturális adó bevétel előirányzatának 6,0 millió Ft-tal való emelésével 

fedeztük. 

 

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, az NKA korábbi fő bevételi forrása. Ez azt 

jelentette, hogy új adóalapot jelentő adójogi jogviszony nem jött létre, azonban 

korábbi időszakokról áthúzódó tételek még érinthetik az 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. 

 

A jogszabályi változásnak megfelelően 2009. december 31-től nem keletkezett 

járulékfizetési kötelezettség.  2013. év vonatkozásában az óvatosság elvének a szem 

előtt tartása miatt ilyen jogcímen nem tervezetünk bevételt. Az adó megállapításra 

nyitva álló határidő még nem telt el, újabb bevételek érkezése nem volt kizárható, 

de ezek nagyságát – azok esetlegessége miatt – nem lehetett pontosan 

meghatározni.  
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A fent említett elévülés miatt azonban adózónak önellenőrzési és átvezetési joga is 

van, tehát a szóban forgó adóbevétel nemcsak nőhet, hanem csökkenhet is. Ebben 

az évben a kulturális járulékból több kiadás keletkezett, mint bevétel. A kiadás 6,4 

millió Ft-tal volt több, mint tárgyévben befolyt járulékbevétel, amelyet az Alapnak 

meg kellett az adóhatóság felé fizetnie. A kulturális adó eredeti előirányzata 

megemelésre került 6,0 millió Ft-tal, a kulturális járulék bevételi előirányzata 1,0 

millió Ft-tal, ebből az összegből került kiegyenlítésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

felé a kötelezettség. 

 

 

3.   Szerzői jogi törvény alapján történt befizetések 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (11) bekezdése alapján, a 

közös jogkezelő szervezetek az e törvény 89. § (8) valamint (10) bekezdés szerint 

keletkező bevételeinek egy részét jogosultak a támogatáspolitikájuk alapján 

kulturális célra felhasználni. E felhasználás úgy valósul meg, hogy az érintett közös 

jogkezelő szervezetek az NKA részére a nevezett összeget átutalják.  

 

Az átadott összeg terhére történő pályázat kiírására, a beérkező pályázatok 

elbírálására valamint ellenőrzésére a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégium volt jogosult. Az ilyen jogcímből befolyt bevétel 434,0 millió Ft 

volt. Az átutalt összegek 2%-a kerül levonásra a pályáztatás lebonyolításának 

fedezetére.  2013. évben a kollégium a 2012. évben realizált bevételek felett 

döntött. 

 

 

4.   Egyéb bevételek, átvett pénzeszköz 

 

4.1 Nevezési díj 

 

Az Alap bevételi jogcíme a 2013. év tervezésekor új elemmel bővült. Az NKA 

Bizottsága 56/2011. (X.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2012. január 1-

től a pályázóknak minden pályázathoz nevezési díj fizetési kötelezettségük 

keletkezik. A korábbi időszakban a nevezési díj fizetés nem volt általános, ezért 

eredeti előirányzatként nem terveztük meg. A tervezés során a nevezési díj, mint 

bevételi forrás az egyéb bevételek között került kimutatásra. A pályázók a nevezési 

díjat a pályázat benyújtásakor az NKA Igazgatósága, mint adóalany részére fizetik 

meg. Az adminisztrációs feldolgozást követően az Igazgatóság átutalja a nevezési 

díjból keletkezett bevételt az Alapnak. 

 

4.2 KIM megállapodás 

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az NKA két megállapodást kötött 

pénzeszköz átvételről. A megállapodások alapján 10.999,2 ezer Ft került átutalásra a 

Folyóirat-kiadás Kollégiumához folyóiratok papíralapú illetve online megjelenítéséhez 

szükséges pályázati források biztosítása céljából, illetve átadásra került 51.163,0 

ezer Ft, mely a Könyvkiadás Kollégiuma keretét emelte.  

  

4.3 NFM megállapodás 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az NKA megállapodást kötött 2012. évben, 

hogy közös keretet hoznak létre kiemelt kulturális, gasztronómiai és turisztikai 

programok támogatására. Erre a célra a Turisztikai célelőirányzat terhére a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 100,0 millió Ft-ot adott át, az NKA pedig 200,0 millió Ft-ot 

biztosított. A pályázatok kiírására és a döntések meghozatalára a Kulturális 

Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma volt jogosult.  
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Kiadások 

 

Egyenlegjavítási kötelezettség 

 

Az NGM utasítása alapján az NKA 2013. évi eredeti költségvetését 1.000,0 millió Ft 

szufficittal kellett megtervezni, a kiadási előirányzat ennyivel kevesebb volt a bevételi 

előirányzatnál. 

 

A Bizottság a 28/2013. (V.30.) számú határozatával eleget tett a Kormány 1259/2013. 

(V.13.) számú határozatában foglalt zárolási kötelezettségnek és az NKA kiadási 

előirányzataiból 1.000,0 millió Ft zárolását rendelte el. Balog Zoltán miniszter úr döntése 

alapján további 50,0 millió Ft zárolási (egyenlegjavítási) kötelezettséget vettünk át az 

EMMI részére kötelezően előírt összegből. Ez azt jelentette, hogy ezen összegre 

kötelezettséget nem lehetett vállalni, így már 2.050,0 millió Ft-tal kevesebb volt a kiadási 

előirányzatunk a bevételinél. 

 

A zárolás feloldása két ütemben történt meg, először a 1705/2013. (X.30.) 

Kormányhatározat alapján feloldásra került 600,0 millió Ft az „Itthon vagy - 

Magyarország szeretlek“ program lebonyolítására kiírt pályázat fedezetére, majd 

2046/2013. (XII.30.) Kormányhatározat alapján 400,0 millió Ft összegű zárolás került 

feloldásra, ez biztosította, hogy az év utolsó munkanapján részben eleget tehessünk az 

esedékes fizetési kötelezettségünknek. Az egyenlegtartási kötelezettségünk miatt 

ugyanis december hónapban át kellett ütemeznünk az esedékes szerződéseinkhez 

kapcsolódó kifizetések jelentős részét. 

 

 

Előző évi maradvány igénybevétele 

 

Az NKA Bizottsága 2013. évi első ülésén javasolta és Balog Zoltán miniszter úr 

engedélyezte a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok 

felhasználását 593,2 millió Ft értékben. Az előirányzat módosítás tartalmazta az előző 

évben befolyt szerzői jogi bevétel és nevezési díj összegét, összesen 453,1 millió Ft-ot, 

valamint egyes meghatározott címzett kereteket is. 

 

Miniszter úr továbbá engedélyezte, hogy 1.720,0 millió Ft összegben előirányzat 

módosítást hajtson végre az NKA az előző évi maradványok terhére.  Az így 

megnövekedett kollégiumi keretek lehetőséget adtak az NKA Bizottsága és a Miniszter 

részére 1.440,0 millió Ft összegben címzett pályázati felhívások megjelentetésére, fontos 

kultúrpolitikai célok (pl.: ormánsági fakazettás templomok, orgona felújítás, kastély 

felújítás, digitalizálás, köztéri szoborállítás) megvalósítására. Az előző évek maradványa 

terhére szavazott meg a Bizottság összesen 130,0 millió Ft-ot az NKA fennállásának 20. 

évfordulójára tervezett kulturális programok és konferencia, valamint az Igazgatóság 

épületének felújítási költségeihez.  

Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek“ program kapcsán végrehajtott forrásrendezés 

során további 25,0 millió Ft-tal emeltük a pályáztatásra fordítható miniszteri keretet. 

 

A 2013. évben előirányzatosított maradvány összege így összesen 2.108,2 millió Ft-tal 

növelte a pályázati kereteket, ellensúlyozva a költségvetési kiadás deficitjét. A 

maradvány igénybevételével fedezett pályáztatási keretnövelést az Áht. és az NKA tv. 

engedi, de az NGM az előző években befolyt bevételt nem veszi az éves zárszámadásnál 

figyelembe, ez is nehézséget okozott év végén az egyenlegtartási kötelezettség 

teljesítésénél. 

 

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. 
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A kiutalt pályázati támogatások törvényi célok szerinti megoszlását a következő táblázat 

mutatja: 

 
                                                                               adatok millió Ft-ban egy tizedessel 

Felhasználási cél megnevezése 2012. év 2013. év 

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, 

megőrzésének, terjesztésének támogatása 

3.025,1 

 

3.047,4 

Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint 

azokon való részvétel támogatása 

1.475,2 

 

2.178,1 

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való 

részvétel támogatása 

1.725,3 

 

2.292,2 

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális 

kezdeményezések támogatása 

400,9 

 

790,2 

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások 

támogatása 

5,2 13,8 

Épített örökség, építőművészet támogatása 245,6 555,9 

Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi 

tevékenységek támogatása 

714,7 890,2 

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,7 0,7 

Nemzetközi tagdíjak 11,0 10,7 

Kulturális célú központi költségvetési szervek támogatása 0,0 27,0 

Összesen: 7.603,7 9.806,2 

 

 
 

A pályáztatásra fordított kiadási összeg 28,6%-os mértékű emelkedést mutat. Feltűnő, 

hogy a nemzeti egyetemes értékek létrehozásának támogatására fordított összeg alig 

változott, így az előző évi 39,8%-os részarányával szemben erre a jogcímre folyósított 

támogatás 31,1%-ra csökkent. A két év adatai közti különbség kb. megfelel az előző évi 

maradvány igénybevétel által teremtett „forrásbőség“-nek. 
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Megítélt pályázati támogatások a támogatási összeg nagysága szerint: 

 
Intervallum Ft-ban 2012. évben támogatott 

pályázatok 
2013. évben támogatott 

pályázatok 

 
 

-tól -ig 

Mennyiség Összeg Mennyiség Összeg 

db % Ft db % 
Ft 

1-500.000 
 

3.172 51,9 1.026.010.983 3.722 51,2 1.260.015.845 

   500.001-1.000.000 1.395 22,8 1.108.689.082 1.690 23,2 1.357.018.835 

1.000.001 -3.000.000 931 15,2 1.818.279.437 1.237 17,0 2.523.472.603 

3.000.001-5.000.000 283 4,6 1.186.135.729  302 4,2 1.283.222.738 

5.000.001-10.000.000 183 3,0 1.426.293.116 195 2,7 1.539.565.822 

 10.000.001-15.000.000 77 1,3 1.008.350.000 48 0,7 654.959.000 

15.000.001-20.000.000 46 0,7 840.940.000 51 0,7 1.002.077.000 

20.000.001-25.000.000 9 0,2 205.500.000 9 0,1 221.250.000 

25.000.001-30.000.000 8 0,1 237.000.000 11 0,1 323.000.000 

30.000.001-50.000.000 4 0,1 156.475.137 2 0,0 84.000.000 

50.000.001- felett 3 0,1 798.837.150 9 0,1 1.522.808.000 

Összesen: 6.111 100,0 9.812.510.634 7.276 100,0 11.771.389.843 

 

 

A támogatott szerződések száma 2012. év és 2013. év viszonylatában 19,0 %-kal nőtt, a 

pályázati döntés összege szintén 19,0 %-kal emelkedett. 2013. évben az egy 

szerződésre jutó támogatás átlagos összege 1.605,7 ezer Ft. 

 

Az NKA bankszámlája 2013. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet 

terhelő kötelezettségeket az alábbi levezetés tartalmazza: 

 

NKA bankszámlájának 2013. 01. 01-jei nyitóegyenlege: 11.537,0 millió Ft 

2013. évi bevételek:                                    11.986,7 millió Ft 

2013. évi pénzforgalmi kiadások:       10.885,5 millió Ft 

2013. december 31-i záró állomány:  12.638,2 millió Ft 

 

 

Összegzés: 

 

A 2013. évben teljesült 11.986.786,6 ezer Ft bevételből kifizetésre 10.885.517,4 ezer Ft 

került. A két adat közötti különbözet indoka az Alapot érintő egyenlegtartási 

kötelezettség volt, amely miatt a tervezett kiadásokat az év utolsó negyedévében 

naponta figyelni és ütemezni kellett. 

Az egyenlegtartási kötelezettség az eredeti költségvetés szerint 1.000.000,0 ezer Ft volt. 

A már a korábban hivatkozott 1259/2013. (V.13.) Kormányhatározat alapján ez az 

egyenlegtartási kötelezettség 2013. évben 1.050.000,0 ezer Ft-tal növekedett, majd 

1.000.000,0 millió Ft összeg feloldásra került. A fentiek alapján az Alap egyenlegtartási 

kötelezettsége év végén 1.050.000,0 ezer Ft volt, amelyet 1.102.320,4 ezer Ft-os 
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szinten, azaz kis mértékben túlteljesítettünk. A túlteljesítést az indokolja, hogy a 

játékadó bevétel pontos számadatát nem, csak nagyságrendjét ismertük, a tényleges 

játékadó bevételt a MÁK 2013. december 30-án írta jóvá a számlánkon.    

 

Az Alap 2013. évben is – az előző évekhez hasonlóan – negyedéves finanszírozási tervet  

készít havi bontásban, amelyben egy évre előre meg kell 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. 

 

 

Az Igazgatóság 2013. évi pénzügyi adatai 

 

A jogszabályok alapján az Igazgatóság feladata 2013. évben – alapvetően – az NKA 

pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai 

kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, a pályáztatás szervezése, 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, a 

művészeti szakmai szervezetek nyilvántartása, támogatási igazolások kiállítása, a TAO 

tv. alapján támogatott szervezetek beszámoltatása, a támogatók támogatási igazolásával 

kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, a hatósági feladatok eljárási, valamint a nevezési 

díjak beszedése, nyilvántartása, számviteli, pénzügyi, adatszolgáltatási, illetve az 

Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi, 

számviteli, vagyonkezelési és üzemeltetési feladatok ellátása.  

 

2013-ban is az Igazgatóság végezte a 2012-ben általánosan bevezetett nevezési díjak 

beszedésével kapcsolatos számviteli, pénzügyi feladatokat. A nevezési díj általánossá 

tételével az Igazgatóság pénzügyi, számviteli feladatai jelentősen megnövekedtek. A 

nevezési díjakról a Forrás SQL integrált rendszerben 10.993 db számlát állítottunk ki, 

211.471,8 ezer Ft értékben. A számlák egy részét a pályázók téves befizetései, valamint 

egyéb módosítási igényük következtében 419 db helyesbítésként kellett kiállítanunk 

5.204,8 ezer Ft értékben, és további 238 db tételről 3.543,2 ezer Ft értékben már az 

utalások azonosítása során kiderült, hogy tévedésből utalták a pályázók Igazgatóságunk 

részére. Ezeket az összegeket vissza is utaltuk a pályázók részére, ennyivel csökkent a 

nevezési díj bevétel.  

 

A közhatalmi díjakról a Forrás SQL integrált rendszerben 1.720 db számlát állítottunk ki 

34.650,2 ezer Ft értékben. A támogatási igazolást kérők részére 15 esetben utaltunk 

vissza 291,0 ezer Ft értékben tévesen befizetett eljárási díjat. 

 

A 2012. évi nevezési díj maradványt, 64.256,0 ezer Ft-ot 2013. április 4-én átutaltuk az 

NKA számlájára. 2013-ban nevezési díjból 162.415,0 ezer Ft bevételt értünk el, ebből a 

meghatározott költségek levonását (az ideiglenes kollégiumok vezetőinek és tagjainak 

tiszteletdíja, utazási- és szállásköltsége, az állandó kollégiumok szakértői díjának 

fedezete) követően az eredeti bevételi előirányzatunk terhére az első félévben beszedett 

nevezési díjat, 104.964,0 ezer Ft-ot 2013. szeptember 4-én utaltuk át az Alap 

számlájára. A második félévi bevételből eredeti bevételi előirányzatunk mértékéig 

28.036,0 ezer Ft-ot utaltunk át 2013. december 16-án, a többletbevétel engedélyeztetési 

folyamat lezárulását követően 2013. december 19-én további 16.155,0 ezer Ft-ot 

teljesítettünk pénzügyileg az NKA részére. 

 

Az Igazgatóság feladata továbbá az EMMI egyes – kulturális célok támogatására szolgáló 

– fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás feladatainak ellátása: a 

támogatási szerződések pályázókkal történő megkötése, és – az EMMI-vel kötött 

együttműködési megállapodás alapján – a támogatások teljes körű pénzügyi, számviteli 

feladatainak lebonyolítása is. A minisztérium 2013-ban több együttműködési 
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megállapodásunk elszámolásának ellenőrzését végezte el, és elfogadta pénzügyi és 

szakmai beszámolóinkat. Elfogadta, és ezzel lezárta az EMMI az alábbi együttműködési 

megállapodásokat: 

 OK-4861/2010. 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása; 20/13/5 

Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok támogatása; 20/13/3 

Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása, 

 111.981-4/2011. 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása; 

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok támogatása; 20/13/5 Előadó-

művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok támogatása; 20/30/23/2 

Társadalmi szervezetek támogatása, 

 10959-4/2012. 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása, 

 24089-10/2012. 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása,  

 24089-12/2012. 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok támogatása. 

 

2013. évben újabb együttműködési megállapodásokat kötöttünk az EMMI-vel a 

tárgyévben lebonyolítandó fejezeti kezelésű pályázatokkal kapcsolatosan. A 2011. évi 

CXCV tv., valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai értelmében a 

fejezeti kezelésű előirányzatok lebonyolítására a szabályozás ismét változott, ezért az 

együttműködési megállapodások két féle eljárást rögzítettek, kezelői és lebonyolítói 

eljárásrendben végeztük a pályáztatási feladatokat. Az új szabályozásoknak megfelelően 

már nem az Igazgatóság bankszámlájára érkezett a végső kedvezményezettek részére 

utalandó támogatás, hanem az EMMI elkülönített fejezeti soronként megnyitott 

lebonyolítói, és kezelői bankszámláján keresztül történt a támogatások kiutalása. A 

kiutalások eljárásrendjét is meg kellett változtatni, a jogszabályváltozás előírta, hogy a 

három millió Ft feletti támogatásokat csak részletekben lehet kiutalni, és ezeket a 

részleteket 30 napon belül fel is kell használniuk a pályázóknak. Az új eljárásrendnek 

megfelelően a FEPO nyilvántartási programot és a Forrás SQL programot is fejlesztetnünk 

kellett.  

 

2013-ban elsőként a kezelői megállapodás megkötésére került sor az előadó-művészeti 

törvény (továbbiakban: Emtv.) végrehajtásából adódó feladatok ellátására. A kezelői 

megállapodásunkat 6090-1/2013. iktatószámon 2013. február 18-án kötöttük meg, 

ennek módosítására a 6090-4/2013. iktatószámú szerződés aláírása 2013. április 8-án 

történt meg 1.570.300,0 ezer Ft értékben, amely már a konkrét döntési listákat is 

tartalmazta. A 6090-12/2013. iktatószámú megállapodásban 2013. június 20-án 

egységes szerkezetbe foglaltuk a 24089-8/2012., a 6090-1/2013. és a 6090-4/2013. 

iktatószámú együttműködési megállapodásokat, ezzel a kezelői elszámolási 

kötelezettségünk 2.565.950,0 ezer Ft lett. A kezelői megállapodás alapján kiutaltunk a 

2012. évi maradvány terhére 335 támogatottat érintő utalási tételt 501.790,9 ezer Ft 

értékben. 2013. évi előirányzat terhére megkötöttünk 381 db szerződést 1.562.272,8 

ezer Ft értékben, amelyből kiutaltunk 635 db tételt, azaz 1.486.952,3 ezer Ft támogatást 

a pályázók részére. 2014-re áthúzódott 47 db szerződésből 75.320,5 ezer Ft, amelynek 

kifizetésére a maradvány jóváhagyását követően van lehetőség.  

 

2013-ban utaltuk ki a 2012. november 30-án megkötött 24089-10/2012. iktatószámú 

együttműködési megállapodásunk alapján, a határon túli magyar irodalmi ösztöndíjakról 

szóló támogatásokat 30 pályázó részére 10.500,0 ezer Ft értékben a 2012. évi 

maradvány terhére. Lebonyolítói 22220-1/2013. iktatószámú együttműködési 

megállapodást kötöttünk 2013. június 11-én, a határon túli színházak támogatásának 

ellátására az EMMI-vel 34.775,0 ezer Ft értékben. Megállapodásunk alapján 

megkötöttünk 23 db támogatási szerződést 34.775,0 e Ft értékben, ebből 22 pályázónak 

33.775,0 ezer Ft-ot kiutaltunk. Egy pályázó részére 2014-ben történik az átutalás 

1.000,0 ezer Ft értékben. 

 

A Közkincs Hitelprogram 2011. évi és 2012. évi elszámolásainak pénzügyi teljesítése a 

pályázók részére 2013-ban történt meg a 24089-12/2012. iktatószámú együttműködési 

megállapodás alapján. 2011-re 163 db szerződésmódosítás készült 4.388,8 ezer Ft 

értékben, és 2012-re vonatkozóan 183 db támogatói szerződést kötöttünk 107.202,2 
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ezer Ft értékben a végső kedvezményezettekkel. A pályázók részére kiutaltunk a 2011. 

évi forrás terhére 163 db tételt 4.386,5 ezer Ft értékben, 2012-es forrás terhére pedig 

168 db tételt 96.702,2 ezer Ft értékben. A 2013. október 7-én 28648-8/2013. 

iktatószámon együttműködési megállapodást kötöttünk az EMMI-vel a 2013. évi 

elszámolások finanszírozására 15.000,0 ezer Ft értékben. Megkötöttünk 29 db támogatói 

szerződést 8.073,9 ezer Ft értékben a 2013. évi keret terhére, kifizetésére a 2014. évi 

maradvány elszámolását követően kerülhet sor. 

 

Kimutatás az Igazgatóság 2013. évi főbb előirányzatainak alakulásáról 

 
adatok ezer Ft-ban egy tizedessel 

 

Kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Személyi juttatás 517.000,0 603.754,0 478.226,0 

Munkaadókat terhelő 

járulék 
144.900,0 174.640,0 135.178,0 

Dologi kiadások 255.400,0 399.778,0 338.480,0 

Támogatásértékű 

működési kiadások 
133.000,0 214.256,0 213.411,0 

Működési célú pénzeszköz 

átadás 
0,0 0,0 0,0 

Előző évi működési célú 

előirányzat maradvány 

igénybevétele 

0,0 0,0 0,0 

Felújítások  889,0 888,0 

Intézményi beruházás 39.700,0 376.600,0 154.147,0 

Támogatásértékű 

felhalmozási kiadások 
0,0 0,0 0,0 

Felhalmozási cél 

pénzeszköz átadás ÁH- 

kívülre 

0,0 0,0 0,0 

Előző évi felhalmozási célú 

előirányzat maradvány 

igénybevétele 

0,0 0,0 0,0 

Kiadások összesen: 1.090.000,0 1.769.917,0 1.320.330,0 

Közhatalmi bevétel 0,0 25.000,0 34.630,0 

Intézményi működési 

bevétel 
190.000,0 207.000,0 206.578,0 

Felhalmozási bevétel 0,0 0,0 0,0 

Működési célú 

támogatásértékű bevétel 

központi költségvetési 

szervtől 

 29.543,0 29.543,0 

Támogatásértékű 

működési bevétel NKA-tól 
860.300,0 911.104,0 911.104,0 

Támogatásértékű 

felhalmozási bevétel NKA-

tól 

39.700,0 131.182,0 131.182,0 

Központi, irányítószervi 

működési célú támogatás 
 94.373,0 94.373,0 

Központi, irányítószervi 

felhalmozási célú 

támogatás 

 5.000,0 5.000,0 
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Kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Eredeti előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Előző évi működési célú 

előirányzat maradvány 

átvétel 

0,0 0,0 0,0 

Előző évi felhalmozási célú 

előirányzat maradvány 

átvétel 

0,0 0,0 0,0 

Költségvetési támogatás 0,0 0,0 0,0 

Pénzforgalom nélküli 

bevétel 
0,0 366.715,0 227.351,0 

Bevételek 

összesen: 
1.090.000,0 1.769.917,0 1.639.761,0 

Maradvány   319.431,0 

Létszám (fő) 103 112 103 

 

Az előirányzatok módosítására: 

 az előző évi maradvány igénybevétele, 

 az EMMI–NKA Igazgatósága együttműködési megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően, a fejezeti kezelésű pályázatok támogatási szerződéseiben foglalt 

feltételek szerinti támogatás kiutalása, 

 a nevezési díj bevétel tervezettől magasabb összegű teljesítése, 

 a közhatalmi bevétel eredeti előirányzatunkban nem szereplő összegének 

teljesítése,  

 a közalkalmazottak bérkompenzációja miatti támogatás igénybevétele, 

 az Előadó-művészeti Iroda működésének fedezetére szolgáló támogatás 

igénybevétele 

miatt került sor. 

 

Előirányzat-módosítások jogcím szerinti részletezése 

 

 Előző évről áthúzódó kiadások, valamint a jogszabályban biztosított béren kívüli 

juttatások fedezetéül az Igazgatóság előző évi maradványából 61.150,0 ezer Ft 

igénybevételére került sor. 

 2012. évi nevezési díjból pénzügyileg nem rendezett 64.256,0 ezer Ft maradványt 

használtunk fel az NKA részére történő átutaláshoz. 

 Online pályáztatás szoftver előirányzatának fedezetére 52.670,0 ezer Ft 

maradványt volt szükséges igénybe vennünk. 

 Portál fejlesztésre, FEPO-Forrás SQL interfész fejlesztésre, online pályáztatás 

hardver fejlesztésére 82.208,0 ezer Ft maradvány igénybevételére került sor. 

 Online pályáztatási szoftver bővítésének II. ütemére, ügyviteli és 

számítástechnikai eszközök vásárlására, a közbeszerzési eljárás megindítására 

106.429 ezer Ft maradványt vettünk igénybe. 

 Munkatársak bérkompenzációjának fedezetére 5.295,0 ezer Ft összegű 

támogatásban részesült az Igazgatóság. 

 Az Előadó-művészeti Iroda 2012. maradványának átvétele a Forster Központtól 

29.543,0 ezer Ft összegben. 

 Mivel a 2013. évi eredeti előirányzatba nem épült be, az Előadó-művészeti Iroda 

2013. évi működésének fedezetére 90.629,0 ezer Ft összeg előirányzatosításával 

növekedett az Igazgatóság költségvetése.  

 Fejezeti pályáztatás kurátori tiszteletdíjának fedezetére 4.625,0 ezer Ft összegben 

került előirányzat az Igazgatóság költségvetésébe. 

 

Az Igazgatóság 2013. évi és a korábbi években képződött maradványa fedezetet nyújt az 

alábbiakra: 

 személyi és beruházási jellegű kötelezettségek,  

 az Igazgatóság tetőzetének felújítására, valamint 
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 új, egységes pályáztatási szoftver elkészítésével kapcsolatos kiadások egy részére 

(előzetes számításaink szerint, mintegy 40,0%-ára). 

 

Létszám- és bérgazdálkodás  

 

A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2013. évi eredeti költségvetésében 

engedélyezett létszámkerete 103 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 

103 fő, az üres álláshelyek száma december 31-én 5 fő volt. 

 

A NEFMI–NKA Igazgatósága között létrejött megállapodás alapján az EMMI 2013-tól az 

Igazgatóság létszámát 4 fővel megemelte, ebből 3 fő a Gazdasági Főosztály létszámát, 1 

fő a FEPO létszámát növeli.  

 

A 309/2012. (XI.6.) Kormányrendelet az Igazgatósághoz helyezte át a Forster Gyula 

Központtól az Előadó-művészeti Iroda feladatait. A kormányrendelet alapján az eddig 

kormánytisztviselőként dolgozók jogutódlással átkerültek az Igazgatóság 

közalkalmazottai közé. Az átadás-átvétellel kapcsolatos előirányzat és engedélyezett 

létszámkeret módosítás 2013. évben történt meg az EMMI 21821-2/2013. KTF számú 

levele alapján. A jogelődnél az Iroda átvett létszáma 9 fő volt, ebből 1 fő GYES-en van, 1 

fő helyettesíti a GYES-en levő referenst. 

2013-ban összesen 20 munkatárssal létesítettünk és 10 munkatárssal szüntettük meg a 

közalkalmazotti jogviszonyt. Az előző évekhez képest a belépők és kilépők száma 

jelentősen csökkent (74% illetve 48%).  

 

A belépő munkatársak közül 3 fővel kötöttünk meghatározott feladatra határozott idejű 

közalkalmazotti jogviszonyt, 5 főt alkalmaztunk az Előadó-művészeti Irodán (közülük 3 fő 

próbaidő alatt távozott). A 2012-ben közös megegyezéssel távozottak üres álláshelyére 5 

főt az Elszámoltatási Osztályra, 2 főt az NKA Gazdasági Osztályára, 2 főt az Ügyviteli 

Csoportba vettünk fel.   

 

A 10 fő kilépő munkatárs közül 1 fő nyugdíjas közös megegyezéssel távozott, 1 fő 

munkatárs határozott idejű szerződése lejárt, 1 fő munkatárs helyett visszajött a 

hosszantartó betegség miatt távol volt kollégánk, 3 főtől a próbaidő lejárta alatt 

megváltunk, 4 fő más munkahelyet választott, illetve felmondtunk neki. A GYED-en lévő 

munkatársaink közül 2 fő tért vissza, egyelőre 6 órás munkaidőbe. 

 

Megállapítható, hogy a 2013. évi változások zöme a 2012. évi nagy váltás (engedélyezett 

létszámnövekedés, nyugdíjasok közalkalmazotti munkaviszonyának közös megegyezéssel 

való megszüntetése, Előadó-művészeti Iroda feladatainak és dolgozóinak átvétele) 

következménye. 2014. évre várhatóan stabilizálódik az NKA Igazgatósága 

munkatársainak köre. 

 

 

2013. évben főigazgató asszony az alábbi szervezeti változtatásokat rendelte el: 

 

 az SZMSZ elfogadása után szétvált a függetlenített belső ellenőr szervezeti egység 

és az NKA pályázataival foglalkozó Ellenőrzési Osztály, 

 2013. november 1-vel betöltöttük a gazdasági főosztályvezetői álláshelyet, a 

gazdasági főosztályvezető feladatai közé tartozik az Üzemeltetési Csoport 

felügyelete is, a korábbi részlegek irányítása mellett. 

 

A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak (beleértve a 

határozott időre kinevezett munkatársainkat is) létszáma összességében 10 fővel nőtt. 

 

A létszámváltozások az alábbi területeket, szervezeti egységeket érintették: 

 

 1 fővel nőtt és 1 fővel csökkent a Gazdasági Főosztály, 

 4 fővel nőtt és 2 fővel csökkent az NKA Pályáztatási Osztály, 
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 5 fővel nőtt és 3 fővel csökkent az Előadó-művészeti Iroda, 

 1 fővel csökkent a Fejezeti Pályáztatási Osztály, 

 2 fővel nőtt a Stratégiai Iroda, 

 5 fővel nőtt és 1 fővel csökkent az Elszámoltatási Osztály, 

 2 fővel nőtt és 2 fővel csökkent az NKA Gazdasági Osztály, 

 2 fővel nőtt az Ügyviteli Csoport 

létszáma. 

 

Az évközi osztályok közötti mozgást a fenti lista nem tartalmazza, ezért van 1 fő eltérés 

az összlétszám növekedés és a területi kimutatás között. 

 

Az Igazgatóság 2013. december 31-i tényleges (munkajogi) létszáma 111 fő volt, ebből 

4 fő kisgyermeke otthoni gondozása (GYES, GYED) miatt van tartósan távol.  

 

2013-ban az Igazgatóságon a munkatársak egy főre jutó átlagilletménye a 2012. évihez 

viszonyítva 2%-kal, a béren kívüli juttatások összege 38%-kal, összességében az 

átlagkereset 12%-kal csökkent. Az átlagkereset összetételében egyre nagyobb szerepe 

van az alapilletménynek. A 2013. évi átlagilletmény 2%-os csökkenésének indoka a 

2012. évben nyugdíjba vonulók magasabb jövedelme, de a csekély mértékű csökkenés 

mutatja, hogy az új dolgozókat igyekszünk azonos mértékű jövedelemmel felvenni. 

A változások oka, hogy jogszabályi előírás miatt nincs lehetőség jutalom előirányzat 

tervezésére, és a béren kívüli juttatások mértékét is évi járulékokkal növelt 200,0 ezer 

Ft-ban határozta meg a költségvetési törvény. Az így kieső jövedelmet részben pótoltuk 

a jogszabályok szerint adható egyes meghatározott juttatásnak minősülő kifizetések 

növelésével még akkor is, ha ezek a juttatások az Igazgatóság számára a bér járulékánál 

magasabb százalékú fizetési kötelezettséggel járnak. 

 

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 fenti adatsor jelzi, hogy az Igazgatóság humánpolitikusai számára a 2013. év is az 

előzőekhez hasonló megterhelést jelentett. 

 

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 számfejtő program, 

a KIR rendszer sem hozott kedvező változást. A számfejtések már online módon 

történnek, az adatkapcsolat bizonytalan, az átkonvertált adatok hiányosak, teljes körű 

ellenőrzést és javítást igényelnek, ami jelentős többletfeladatot eredményezett és 

kihatott a 2013-as évre is. 

 

Visszatérő problémák 

 

A 2013. évi adóbevallások elkészítésénél kevesebb problémával találkoztunk, de most is 

előfordult, hogy az év közben belépett dolgozók jövedelemadójának adatait nem 

megfelelően közli a rendszer. 

 

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. 
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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.  

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve 

által a 2008-2012. évekre vonatkozóan lefolytatott vizsgálata és 2013. március 12-én 

megküldött jegyzőkönyve kapcsán derült ki, hogy a dolgozóink biztosítotti bejelentését 

nem megfelelően kezeli a rendszer. Folyamatos levelezésünk után is vannak olyan régen 

kilépett közalkalmazottak, akiket bejelentett dolgozóként „lát” az OEP és NAV 

nyilvántartás, és vannak újonnan belépők, akiket nem vett a program nyilvántartásba. 

 

Amint azt többször leírtuk, a központosított illetményszámfejtésre való áttérés ötletével, 

az eredeti elképzelésekkel messzemenőkig egyet lehet érteni, azonban az alkalmazott 

szoftverrel nem lehet a feladatot gördülékenyen és zárt módon ellátni. 

 

Pénzügyi-számviteli szoftver módosítása és ennek kihatásai  

 

A Forrás SQL program használatáról az Igazgatóság saját hatáskörben megállapodást 

kötött a fejlesztővel, mivel a NEFMI 2012. évi közbeszerzési eljárása eredménytelenül 

zárult. Megállapítható, hogy a program kezelése, a szükséges információk kinyerése 

többlet élőmunka ráfordítást igényel, de az elmúlt négy év alatt már zökkenőmentesebb 

a szoftver alkalmazása. A FEPO megállapodások új rendszere miatt kisebb átalakításra 

volt szükség a Forrás SQL interfésznél. A nevezési díjak számlázásának megkönnyítésére 

2013. évben készült egy újabb interfész, amely adatokat vesz át a GS és az Effector 

szoftverből. 

 

 

Az Alapra vonatkozó pályáztatási tevékenység 

 

 

2013. január 1-től pályázatot benyújtani, támogatási adatlapot kitölteni kizárólag 

előzetes regisztrált felhasználók tudnak elektronikus formában.  

 

Az első félévi pályázati felhívások közzététele 2013. februárban kezdődött meg, miután a 

kollégiumi kereteket a Bizottság javaslatára a kultúráért felelős miniszter jóváhagyta. Az 

első félévben összesen 44 pályázati felhívás jelent meg, amelyből 18 nyílt és 26 

meghívásos volt. A második félévben 31 pályázati felhívás jelent meg, amelyből 15 nyílt 

és 16 meghívásos pályázat volt.  

 

A pályázói regisztrációból adódó feladatok a 2013. évben is mindennapi feladatként 

jelentek meg a Pályáztatási Osztály munkájában, hiszen a regisztráló által papír alapon 

beküldött jogi dokumentumok esetleges hiánypótlásával, módosításával, majd a 

regisztráció véglegesítésével vagy visszavonásával kapcsolatos feladatok, a Pályáztatási 

Osztály feladatai közé tartoznak. 

 

Az online beérkező pályázatok feldolgozása, hiánypótoltatása és minősítése is az erre a 

célra kialakított felületen történt a kollégiumi titkárok által. A kollégiumok részére a 

feldolgozott pályázatok – a korábbi évek papíralapú átadásával ellentétben – minden 

kollégium esetében szintén elektronikus úton kerültek továbbításra. A pályázatokat a 

kollégiumok online módon értékelhették, döntési javaslataikat megtehették.  

 

Az online pályázatkezelés megfelelő alkalmazása mentén rendszeresek voltak a 

kollégiumi tagok részére tartott előadások, ahol megismerkedhettek a rendszerrel, annak 

fejlesztéseivel, új/megváltozott funkcióival, valamint javaslatokat tehettek a pályázatok 

feldolgozásával, bírálatával, szakmai beszámolóinak kezelésével kapcsolatban.   
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A második félévben a kollégiumi struktúrában változás következett be, 2013. október 31-

én megszűnt a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium, 

valamint 2013. december 16-án az Előadó-művészet Kollégiuma. A két megszűnő 

kollégium helyett létrejött a Zenei Kollégium, valamint a Színház- és Táncművészet 

Kollégiuma. A kollégiumi rendszerben bekövetkező változások érintették a Pályáztatási 

Osztály mindennapi munkáját. A két új kollégium létrejöttével alakuló üléseket kellett 

szervezni, illetve a két megszűnő kollégium pályázatainak konvertálását elő kellett 

készíteni.  

 

A pályáztatásra vonatkozó főbb adatokat az 1. számú összesítő táblázat tartalmazza. 

 

Általános megállapítások 

 

Az alábbi táblázat az elmúlt nyolc év összefoglaló adatait mutatja be. A táblázat 

tartalmazza az ideiglenes kollégiumi és miniszteri támogatásokat is. 
 

Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Beérkezett 

pályázat (db) 

11.820 10.879 9.506 9.580 9.673 11.015 10.782  10.978 

Támogatott 
pályázat (db) 

6.301 5.766 5.933 5.906 5.176 6.167 6.111   7.276 

Arányok (%) 
(támogatott db-
hoz viszonyítva) 

53,3 53,0 62,4 61,6 53,5 56,0 56,7 66,3 

Igényelt 
támogatás  
(millió Ft-ban) 

20.628,0 21.183,1 21.374,1 21.100,9 19.277,2 19.596,8 23.034,2 24.861,3 

Támogatott 
pályázatok 
igénye  
(millió Ft-ban) 

11.750,7 12.912,3 15.727,6 13.556,7 13.167,1 11.581,0 15.045,4 17.954,0 

Megítélt 

támogatás 
összesen  
(millió Ft-ban) 

7.482,7 7.583,2 9.626,9 8.822,6 8.261,6 7.140,5 9.812,5  11.771,4 

Arányok (%) 
(megítélt 

támogatás az 
összes igényhez 
viszonyítva) 

36,4 35,8 45,0 41,7 42,9 36,2 42,6 47,3 

 

2013. évben a beérkező pályázatok száma 196 darabbal, a támogatott pályázatok száma 

1.165 darabbal növekedett az előző évihez képest. A támogatott pályázatok aránya a 

beérkezett pályázatokhoz viszonyítva 9,6%-os emelkedést mutat. A beérkező pályázatok 

1%-os növekedése mellett, 1.827,1 millió Ft-tal nőtt a beérkezett pályázatok támogatási 

igénye, míg a megítélt támogatások mértéke 1.958,9 millió Ft-tal emelkedett. 2013. 

évben a megítélt 11.771,4 millió Ft-ból a 2014-2015-2016. évek keretei terhére megítélt 

támogatás összege 1.457,0 millió Ft. 

 

Pályázók száma 

Év 
Pályázók száma 

(db) 

2004 6.366 

2005 5.466 

2006 4.940 

2007 4.607 
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2008 4.301 

2009 4.460 

2010 4.663 

2011 5.110 

2012 4.726 

2013 4.716 

 

 

 
 

 

A pályázók száma a 2008. évi mélypontot követően folyamatosan és jelentősen 

emelkedett 2011-ig, 2012-ben 7,5%-os csökkenés mutatkozott, majd 2013-ban 10 

pályázóval csökkent. A csökkenést eredményezheti a jogszabályi környezet változása 

(például a közgyűjteményi terület átalakulása) és szigorodása. Az Igazgatóság a pályázat 

benyújtását az NKA portálján elhelyezett Pályázati tudnivalókkal, pályázati adatlap 

kitöltését segítő Kitöltési útmutatóval, a gyakorta felmerülő kérdések megválaszolásával 

segíti.   

 

Az állandó kollégiumok pénzügyi kereteit a 3. számú összesítő táblázat tartalmazza. 

 

 

Pályázati felhívások 

 

Az NKA kollégiumai 2013. évben 75 pályázati felhívást jelentettek meg, melyből 33 nyílt, 

míg 42 meghívásos pályázati felhívás volt. Az összesen 75 megjelentetett pályázati 

felhívás száma jelentősen magasabb, mint a 2012. évi (43). Növekedett a nyílt, valamint 

a meghívásos pályázati felhívások száma is. 

A pályázati felhívásokban megjelentetett altémák száma és ezzel együtt a beérkezett 

pályázatok mennyisége is növekvő tendenciát mutatott.  

 

 

Kollégiumi ülések 

 

2013. évben a megjelentetett pályázati felhívások növekedésének következtében 10 

kollégiumi üléssel több valósult meg, mint előző évben. Összesen 64 kollégiumi ülés 

került megtartásra, melyből 50 ülésen döntöttek a beérkezett pályázatokról.  
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Magas számú ülést tartott a Közgyűjtemények Kollégiuma (10 alkalom), valamint a 

Vizuális Művészetek Kollégiuma (9 alkalom). A beérkezett pályázatok darabszámából 

következően több kollégium (a Könyvkiadás Kollégiuma, a Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma, a Közgyűjtemények Kollégiuma, a Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma, a Vizuális Művészetek Kollégiuma) esetében sor került 

kétnapos döntési ülések megtartására is. 

 

Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása  

 

Törvényi cél 

Beérkezett 

pályázat      

(db) 

Arányok 

(%) 

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, 

megőrzése 
3.606  32,9  

Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények 2.892  26,3  

Művészeti alkotások új irányzatai, új 

kezdeményezések 
1.722  15,7  

Kultúrateremtő, közvetítő tevékenységek 930  8,5  

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények 1.546  14,1  

Épített örökség, építőművészet  236  2,1  

Nemzetközi tagdíjak 29  0,3  

Tudományos kutatások 11  0,1  

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás  5 0,0  

Összesen: 10.977  100,0 

 

A táblázat az ideiglenes kollégium és a miniszteri pályázat adatait is tartalmazza. 

Jellemzően évek óta hasonló arányt mutat a törvényi célkitűzések szerinti megoszlás. A 

nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, valamint az évfordulók és 

fesztiválok megvalósítására érkezik a legtöbb pályázat. 

 

 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   200 / 267 

 

 

 

Pályázatok szervezeti forma szerinti megoszlása  

 

 

Szervezeti 

forma 

Beérkezett 

pályázat      

(db) 

Arány (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nonprofit 

szervezetek 

4.069  39,2 39,1 40,6 41,3 37,1 

Költségvetési 

szervek 

3.031 29,3 24,6 25,1 26,0 27,6 

Vállalkozás 1.872 17,2 15,1 17,2 16,1 17,1 

Magányszemély 2.006 14,3 21,2 17,0 16,6 18,3 

Összesen: 10.978 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

Támogatásban részesült pályázókat szervezeti formájuk szerint vizsgálva, évek óta 

hasonló arány jelenik meg. Legnagyobb százalékban nonprofit szervezetek, majd ezt 

követően költségvetési szervek részesülnek támogatásban. A nonprofit szervezetek 

aránya az elmúlt évhez képest 4,2%-kal csökkent, míg a költségvetési szervek száma 

1,6%-kal a vállalkozások száma 1,0%-kal, a magánszemélyek száma 1,7%-kal nőtt. 
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Pályázatok részletezése a pályázatok megvalósulásának helye szerint  

 

Megvalósulás helye 

Beérkezett 

pályázat         

(db) 

Arány 

(%) 

Budapest 3.454  31,5  

Város 2.681  24,4  

Országos  1.706  15,5  

Nemzetközi, Magyarország bevonásával  723  6,6  

Település  676   6,2  

Nemzetközi 508  4,6  

Megye  560  5,1  

Régió 394  3,6  

Kistérség 276  2,5  

Összesen: 10.978  100,0 

   

Pályázók székhelye 

Beérkezett 

pályázat    

(db) 

Arány     

(%) 

Támogatott 

pályázat          

(db) 

Arány          

(%) 

Budapest 5.156 47,0 3.471 47,7 

Vidék 
5.223 47,6 3.354 46,1 

Külföld 
599 5,4 451 6,2 

Összesen: 10.978 100,0 7.276 100,0 

 

A pályázati célok/programok megvalósulási helyét vizsgálva a korábbi évekhez hasonlóan 

2013-ban is Budapest állt az élen, azonban a támogatottak székhelyét tekintve vidék 

átvette a vezetést. Az elmúlt évhez képest a támogatott vidéki székhelyű pályázatok 

aránya 8,4%-os emelkedést mutat. A pályázók székhelyének kimutatása nem ad 

azonban mindig valós képet a megvalósulás helyéről, mivel több budapesti pályázó 

programjának megvalósulása vidéken, vagy határon túl történik, továbbá a szervezeti 

átalakulások is befolyásolják a kimutatható adatokat (pl. a levéltári szakterület 

átszervezése kapcsán). 

 

Állandó kollégiumok pályázatainak adatai 

 

Kollégium megnevezése 

Beérkezett  

pályázat 

(db) 

Arány  

(%) 

Előadó-művészet Kollégiuma 1.500 16,3 

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 464 5,4 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 353 3,7 

Könyvkiadás Kollégiuma 1.690 18,4 

Közgyűjtemények Kollégiuma 1.184 12,9 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 1.172 12,8 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 452 4,8 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 970 10,5 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 1.410 15,2 

Összesen: 9.195 100,0 

 

Fenti táblázat az ideiglenes kollégiumokhoz beérkezett, valamint a miniszteri 

pályázatokat nem tartalmazza. 
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2013. évben a megnövekedett pályázati felhívások száma ellenére kissé csökkent a 

benyújtott pályázatok száma. Kimagaslóan magas számú pályázat érkezett a 

Könyvkiadás Kollégiumához (1.690), az Előadó-művészet Kollégiumához (1.500) és a 

Vizuális Művészetek Kollégiumához (1.410).    

A kollégiumok a pályázatokat a vonatkozó felhívásban meghatározott benyújtási 

határidőtől számított 70 napon belül elbírálták. Ezen időszakon belül az Igazgatóság a 

pályázatokat formailag ellenőrizte, feldolgozta és az online felületen átadta a kollégiumi 

tagok részére, akik azokat szakmailag minősítették és döntési javaslataikat 

megfogalmazták. Az azonos időszakban több kollégium tekintetében beérkező magas 

számú pályázatok határidőre történő feldolgozása komoly szervezési feladatot jelentett a 

Pályáztatási Osztálynak. A döntések határidőben történtek meg minden esetben.   

 

A beérkezett és támogatott pályázatok arányát az alábbi táblázat mutatja a tárgyévet 

megelőző év adatainak összevetésével. 
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Kollégium 

megnevezése 

Beérkezett 

pályázat 

(db) 

Halasztott 

pályázat 

előző 

évről 

(db) 

Elbírált 

pályázat 

(db) 

Támogatott 

pályázat 

(db) 

2013 2012 

Előadó-művészet 1.500 0 1.500 893 59,5 48,0 

Építőművészet és 

Örökségvédelem 
464 0 463 363 78,4 65,2 

Folyóirat-kiadás 353 323 *676 *382 56,5 43,6 

Könyvkiadás 1.690 0 1.687 1.028 60,9 54,1 

Közgyűjtemények 1.184 0 1.183 867 73,3 71,1 

Közművelődés és 

Népművészet 
1.172 0 1.172 890 75,9 55,0 

Kulturális 

Fesztiválok 
452 0 452 261 57,7 50,0 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés 
970 

 

 

0 

959 451 47,0 39,8 

Vizuális 

Művészetek 
1.410 0 1.410 797 56,5 54,1 

Összesen: 9.195 30 9.502 5.932 62,4 52,8 

    *2012. évben beérkezett, 2013. évre halasztott döntés miatt magasabb pályázati darabszám 

 

A táblázat az állandó szakmai kollégiumok pályázatainak adatait tartalmazza. 

 

Támogatási arányok - elbírált/támogatott pályázatok darabszáma 
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2013. évben az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma, a Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma és a Közgyűjtemények Kollégiuma átlagosan 70% felett 

támogatta az általa elbírált pályázatokat.  

 

Elbírált pályázatok igényelt összege és a megítélt támogatások aránya 

 

A támogatási arányok szerinti sorrendet az alábbi táblázat mutatja az igényelt /megítélt 

támogatás tekintetében. 

 

Kollégium 
megnevezése * 

Elbírált 
pályázatok 

igényelt 
támogatása  

(ezer Ft) 

Megítélt 

támogatás  
(ezer Ft) 

Támogatási arány 
támogatott / elbírált 

(%) 

2013 2012 

Előadó-művészet 2.599.954,2  643.840,1  24,8 20,0  

Építőművészet és 
Örökségvédelem 

2.321.010,9  1.611.155,1  69,4 
54,0 

Folyóirat-kiadás 2.247.881,7  690.205,0  30,7 43,4  

Könyvkiadás 2.118.084,1  825.085,0  39,0 56,6  

Közgyűjtemények 
2.054.083,3  1.465.445,5  

71,3 51,3  

Közművelődés és 
Népművészet 

1.659.006,2  470.671,9  28,4 
16,4  

Kulturális Fesztiválok 
4.643.016,0  2.068.000,0  44,5 

32,6  

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés 
1.018.447,1  318.218,4  31,2 

25,3  

Vizuális Művészetek 2.563.736,1  1.000.471,0  39,0 42,3  

Összesen: 21.225.219,8  9.093.092,0  42,8 36,5  

* A táblázat az állandó szakmai kollégiumok pályázatainak adatait tartalmazza. 

 

Támogatási arányok (elbírált pályázatok igénye/megítélt támogatási összeg) 

 

Az állandó kollégiumok további összefoglaló adatait a 2/a és 2/b számú összesítő 

táblázatok tartalmazzák.  

 

Vonatkozó jogszabály 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 83. § (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 a három millió Ft-ot 

nem éri el. 

 

2013-ban 627 pályázó részesült három millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó 

támogatásban. 

 

2013. január 1-jétől bekövetkezett az Ávr. módosítása, – amely év közben ismét 

változott – nagymértékben befolyásolta a pályáztatás rendjét. A jogszabályváltozás 

következtében szigorodtak a szerződéskötés és elszámolás feltételei az alábbiak szerint. 

 

Az Ávr. 78. § (5a) bekezdése alapján részletekben lehet az olyan előfinanszírozással 

biztosított költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladta a három 
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millió forintot. E rendelkezést nem kell alkalmazni az egyházak részére nyújtott 

költségvetési támogatásokra, valamint olyan esetekben, ahol a támogatott tevékenység 

időtartama nem éri el a hatvan napot, valamint a kincstári körbe tartozó 

kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, továbbá a Kincstárnál 

vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra.  

  

A 84. § (4a) bekezdése alapján: a 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési 

támogatás esetén, a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a 

számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott 

tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő 30 napon 

belül nem gondoskodott. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a 

költségvetési támogatás felhasználására rendelkezésére álló határidőn belül nem teljesíti 

a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása vagy 

visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.  

(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint  

visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott 

finanszírozási tervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a 

módosított finanszírozási tervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a 

kedvezményezett rendelkezésére.  

  

A jogszabály változás a pályázói terhen kívül az Igazgatóság adminisztrációs munkáját is 

jelentősen növelte, mivel a támogatott pályázók értesítő levelének és támogatási 

szerződésének mintáját is szükségessé vált aktualizálni. Pályázatonként benyújtott 

finanszírozási ütemterv módosítások alapján a támogatási szerződésben rögzített 

támogatás utalásának időpontját módosítottuk. A pályázó kérésére – 3 millió forint feletti 

támogatások esetén – a támogatott által fel nem használt és visszautalt támogatás újbóli 

kiutalását kezdeményeztük, továbbá a pénzügyi ellenőrzések során támogatási 

ütemenként ellenőrizni kellett a támogatás felhasználásának időszakát.  

 

 

Ideiglenes kollégiumok  

 

2013. évben két ideiglenes kollégium, a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma, valamint a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes 

Kollégium működött az NKA-n belül. 

 

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2013. évben az alábbi 

keretekkel rendelkezett: 

 a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Turisztikai célelőirányzat terhére 

biztosított 100,0 millió Ft-tal, valamint az NKA 2013. évi keretének terhére 

biztosított 200,0 millió Ft-tal gazdálkodott.  

 A 2013. első félévében megjelentetett pályázati felhívásra 2013. április 1. és 

2014. március 31. között megvalósuló nemzetközi, országos hatókörű turisztikai 

vonzerőt jelentő, kulturális és gasztronómiai rendezvények megvalósítására 

adhattak be pályázatot. A felhívásra beérkezett pályaművek elbírálása, a 

támogatási szerződések megkötése megtörtént, illetve két támogatottal a 

szerződéskötés folyamatban van. A pályázati program 2014. első negyedév végén 

zárul.  

 „Itthon vagy - Magyarország szeretlek!” programsorozatra 500,0 millió Ft címzett 

meghívásos keretösszeg állt rendelkezésre. A 2013. második félévében 

megjelentetett pályázati felhívásra az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 

programsorozat keretében – az önkormányzatok által megvalósított Szent Mihály 

napján a település múltjához, örökségéhez kapcsolódó, 2013. szeptember 28-29-

én megvalósuló kulturális programok, rendezvények támogatására lehetett 

pályázni. A meghívott pályázók fele élt a pályázati lehetőséggel. A beérkezett 

pályaművek elbírálása, a támogatási szerződések megkötése megtörtént.  

 a Kultúra Vására programra 150,0 millió Ft címzett meghívásos keretösszeg állt 

rendelkezésre.  
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A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium az alábbi 

szervezetek által az NKA részére átutalásra kerülő összegek felett rendelkezett 2013-

ban: 

 

 HUNGART Vizuális Művészetek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület,  

 FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete,  

 Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület,  

 Előadóművészi Jogvédő Iroda, 

 MISZJE Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület.  

 

Kulturális célú pályázatok támogatására 2012-2013. évben a jogkezelő szervezetek 

387.193,3 ezer Ft-ot utaltak át az NKA részére.  

A kollégium 2013. június 18-ai benyújtási határidővel 17 altémában 2013. június 1. és 

2014. augusztus 31. időszak között megvalósuló programokra és alkotói támogatásokra 

jelentetett meg pályázati felhívást 291.100,0 ezer Ft keretösszeggel. A döntés során a 

kollégium 287.941,0 ezer Ft támogatást ítélt meg a pályázóknak. A támogatásban 

részesített pályázókkal a szerződéskötés a döntést követően megtörtént. 

 

 

Ideiglenes kollégiumokhoz beérkezett pályázatok darabszáma 

 

Kollégium megnevezése 
Beérkezett 
pályázat 

(db) 

Halasztott 
pályázat 

előző 
évről 

(db) 

Elbírált 
pályázat 

(db) 

Támogatott 
pályázat 

(db) 

Támogatott/ 
beérkezett 
pályázatok 

aránya 

% 

Kulturális Turisztikai 

Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

289 1 288 226 78,2 

Szerzői Jogdíjbevételek 
Felhasználásáról Döntő 
Ideiglenes Kollégium 

855 0 854 483 56,5 

 

 

Ideiglenes kollégiumokhoz beérkezett pályázatok igénye 

 

Kollégium megnevezése 

Elbírált 
pályázatok 

igényelt 
támogatása  

(ezer Ft) 

Megítélt 
támogatás  

(ezer Ft) 

 

Támogatási 
arány 

támogatott/ 
elbírált 

(%) 
 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

 
1.371.662,6 

 

432.210,0 31,5 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról 

Döntő Ideiglenes Kollégium 
1.120.998,8 287.941,0 25,7 

 

 

Egyedi pályázatok 

 

Az állandó és ideiglenes kollégiumoknak lehetőségük volt a jóváhagyott éves keretük 

10%-ának megfelelő mértékéig egyedi igényeket támogatni. 2013-ban 209 db egyedi 

támogatási igény érkezett az NKA-hoz, a 2012. évi 203 darabbal szemben. Az igényelt 

támogatás 599.827,7 ezer Ft volt, a 2012. évi 749.336,9 ezer Ft igénnyel szemben. A 

kollégiumok 173 db egyedi pályázatot támogattak 357.497,0 ezer Ft összeggel. 
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A beérkezett egyedi pályázatok aránya az összes beérkezett pályázat 2,1%-a. Az egyedi 

pályázatokra megítélt támogatás pedig az összes megítélt támogatás 3,6%-a. Ez az adat 

jelentősen alatta maradt az engedélyezett (10,0%-os) keretnek. 

 

Legnagyobb darabszámban az Előadó-művészet Kollégiuma támogatott egyedi igényeket, 

a beérkezett 89 egyedi pályázatból 68 db-ot. Legkisebb számban a Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma támogatott egyedi igényeket, a beérkezett 5 pályázatból 2 db-ot. 

 

Elutasított pályázatok 

 

A 10.339 beérkezett kollégiumi pályázatból 3.790 pályázat került elutasításra, ez a 

pályázatok 36,7 %-át jelenti. A nem támogatott pályázatok aránya 2,5%-kal csökkent az 

előző évhez képest. 

 

Az elutasítás okát a kollégiumoknak nem kell indokolniuk, de a pályázóknak lehetőségük 

van arra, hogy írásban benyújtott kérelmükre megismerjék a szavazati arányokat. Az 

elutasítás oka jellemzően a forráshiány. 

 

Érvénytelen pályázatok 

 

2013-ban benyújtott 10.339 pályázatból a kollégiumi döntések során 182 pályázatot 

minősítettek érvénytelennek, ez a kollégiumokhoz benyújtott pályázatok 1,7%-át jelenti. 

2012-ben ez az arány 6,3% volt. Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak, illetve a pályázati felhívásban kötelezően meghatározott 

kritériumoknak. Az érvénytelenség okáról a pályázók minden esetben tájékoztatást 

kapnak a döntésről szóló online értesítő levélben.  

 

Módosítási kérelmek  

 

2012-ben összesen 3.507 kérelem érkezett, 2013-ban ez a szám: 3.945, amely 2012. 

évhez viszonyítva 12,5%-os emelkedés mutat. 

 

Kollégium/miniszter 
Módosítási 

kérelem  
(db) 

Elfogadott 
kérelem  

(db) 

%-os arány az összes 
beérkezett kérelemhez 

viszonyítva 

Állandó 3.607 3.449  91,5 

Miniszteri 338  320  8,5 

Összesen: 3.945 3.769 100,0  

 

Beérkezett módosítási kérelmek 
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Kérelmek típusai 

 

Típus 
Beérkezett 

kérelem  

(db) 

Elfogadott 

kérelem  

(db) 

Elutasított 

kérelem  

(db) 

Véleményezés 

alatt  

(db) 

Jogcím 396 359 29 8 

Számlateljesítési 

határidő 
1.170 1.126 4 40 

Megvalósítás 

dátuma 
1.218 1.173 4 41 

Elszámolás dátuma 1.127 1.085 3 39 

Egyéb 34 26 7 1 

Összesen: 3.945 3.769 47 129 

 

A módosítási kérelmek száma 12,5%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Ennek 

jellemző oka, hogy a pénzügyi és jogszabályi környezet folyamatos változása nehezíti a 

pályázatban foglalt cél megvalósítását, így gyakran határidő módosítási kérelemmel 

fordulnak az Igazgatósághoz a támogatottak.  

 

A legtöbb módosítási kérelem a Könyvkiadás Kollégiumához (787 db), az Előadó-

művészet Kollégiumához (606 db) és a Vizuális Művészetek Kollégiumához érkezett       

(575 db). Legalacsonyabb számú módosítási kérelmet előző évhez hasonlóan a Kulturális 

Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához (33 db) és a Folyóirat-kiadás 

Kollégiumához (64 db) nyújtottak be. 

 

Esedékes nem utalható tételek listájának ügyintézése 

 

Ha a támogatás utalása vagy annak egy része esedékessé válik a szerződés szerint, de 

erre nem kerül sor ún. esedékes nem utalható listán jeleníti meg a pályázatot a GS 

szoftver a nem utalhatóság okainak feltüntetésével. A lista hetente kerül felülvizsgálatra, 

amely a Pályáztatási Osztály és az Elszámoltatási Osztály együttműködésével folyamatos 

feladatellátást igényel. 

 

Megszüntetett pályázatok 

 

2013. évben – szerződéskötés meghiúsulása okán – összesen 115 pályázat 

megszüntetésére került sor, így 92,8 millió Ft szabadult fel, amelyből 2013. évet érintő 

megszüntetés 53 db 44,0 millió Ft értékben. 2013-ban a meghiúsulásokból eredő 

felszabaduló keret nyújtott fedezetet a bevételi lemaradás kompenzálására úgy, hogy a 

kollégiumok 2013. évi kereteit a bevételi lemaradás ne érintse, így a döntéseket nem 

kellett átcsoportosítani a következő év terhére. 

 

Pályázatok megszüntetésére több okból kerül sor, jellemzően azonban a pályázati cél 

meghiúsulása, szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatt a pályázó lemond a 

számára megítélt támogatásról, illetve a támogatási cél módosulásából eredően a 

támogató visszavonja a támogatást.  

  

Regisztráció 

 

Az elektronikus pályáztatás bevezetésével a Pályáztatási Osztály munkájában folyamatos 

feladatként jelentkezik az új és módosított regisztráció kezelése, mivel az elektronikus 

pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázatot benyújtó szervezetek, illetve 

magánszemélyek regisztrációs számmal rendelkezzenek az NKA nyilvántartásában. 
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Támogatási szerződés kizárólag végleges regisztrációval rendelkező támogatottal 

köthető. 2013. december 31-ig 5.702 regisztráció történt, amelynek véglegesítésében és 

a jogi dokumentáció kezelésében az Osztály folyamatos feladatot vállalt. 

 

 

Beszámoló az online pályáztatásról 2013-ban 

 

A 2013-ban már minden kollégiumnak kötelező volt az online pályázati rendszer 

alkalmazása. 

 

A 2013. év fő feladata a szerződés-módosítások, valamint az elszámolások elektronikus 

úton történő benyújtási lehetőségének kifejlesztése és alkalmazása. 

 

Az év folyamatos fejlesztésekkel, javításokkal, kiegészítésekkel telt. A jelentősebb 

fejlesztések az alábbiak voltak: 

 kialakításra került az online módon benyújtott pályázatok online elszámolás 

benyújtási és feldolgozási felülete, 

 kifejlesztésre került a szerződésmódosítási kérelmek online módon történő 

benyújtásának lehetősége, 

 biztosítani kellett a pályázók részére a finanszírozási ütemterv benyújtási és 

annak módosítási lehetőségét, 

 a kollégiumi tagok részére kialakítottuk az online módon benyújtott szakmai 

beszámolók értékelési felületét. 

 

Az első teljes év tapasztalata alapján megállapítható, hogy a rendszer: 

 

 megfelel a jogszabályi környezetnek, 

 minden potenciális pályázónak lehetőséget biztosít pályázat benyújtására, 

 hatékony, gyors, 

 pályázóbarát, 

 a kollégiumi tagok munkáját csökkenti, jelentősen gyorsítja és átláthatóbbá teszi, 

 a pályázatok feldolgozása átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és gyorsabb, 

 a pályázók információval történő ellátása megfelelően működött, 

 a pályázatok informatikai rögzítésének elmaradása miatt idő és költség 

megtakarítás volt elérhető. 

Továbbra is megállapítható, hogy a pályázatok benyújtása során a pályázók részéről 

többségében pozitív visszajelzést kaptunk. 

A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a pályázatok 

elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől szintén 

pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. 

A kollégiumi döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által 

beküldött dokumentumok és a kollégiumi tagok által a feldolgozás, döntés előkészítés 

során javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A döntési felület nagymértékben 

segítette a kollégiumi tagok munkáját és hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési 

folyamatot. 

 

Statisztikai adatok 2013. december 31-ig: 

 

 Regisztráltak száma:    6.479 db 

 ebből magánszemély:    2.192 db 

 ebből szervezet:    3.971 db 

 ebből határon túli magánszemély:  60 db 

 ebből határon túli szervezet:   256 db 

 elutasított, visszavont regisztráció:  2.002 db 

 beérkezett online pályázat:   10.981 db 

 beküldött adatmennyiség:   120GB  
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Az Alap pályáztatási feladatainak összefoglalása 

 

Az NKA Pályáztatási Osztály feladata 2013-ban alapvetően az elektronikus pályáztatás, 

valamint ezen folyamat teljes körű alkalmazása. 

 

A mindennapi feladatok mellett a pályázati felhívásokra beérkező pályázatok 

feldolgozása, döntési ülések megtartása, szerződéskötések az ütemezéseknek 

megfelelően történtek. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a 2013. évben folyamatosan és nagy számban 

jelentkeztek új feladatok. Ezeket az Osztály sikeresen megoldotta, a munkavégzés új 

metódusait hatékonyan kialakította, amellyel megteremtette a további eredményes 

munkavégzés alapjait.  

 

Fejezeti Pályáztatási Osztály tevékenysége 

 

Az Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Osztálya (továbbiakban: FEPO) a Gazdasági 

Főosztállyal együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális területének 

fejezeti kezelésű előirányzataiból, pályázati döntés útján támogatott pályázatainak a 

kezelését végzi. A pályáztatás közös lebonyolításáról, a két fél közötti feladatmegosztást 

Együttműködési – kezelői és lebonyolítói – megállapodások szabályozzák.  

 

A 2013. évi Kezelői és Lebonyolítói Együttműködési megállapodás alapján a FEPO a 

következő pályázatok kezelését, illetve lebonyolítását látta el: 

 

 Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok és énekkarok számára. 

 Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok 2013. évi működési 

támogatása. 

 Kiemelt művészeti célok támogatása előadó-művészeti szervezetek részére. 

 Minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi működési 

támogatása. 

 Kiemelt művészeti célok támogatása határon túli magyar színházi és 

táncművészeti szervezetek részére. 

 Közkincs - Hitelprogram – I./2005. 

 Közkincs - Hitelprogram – III./2005. 

 Közkincs - Hitelprogram – I./ 2006. 

 

A FEPO 2013. évi feladatai közé tartozott az EMMI által elkészített pályázati felhívások 

véleményezése, pályázati adatlap és ennek kitöltési útmutatója, illetve a 

költségkalkuláció aktualizálása. A pályázati felhívásokat az EMMI kezdeményezésére az 

Igazgatóság is megjelentette az NKA portálján. A felhívásokra beérkezett pályázatokat a 

FEPO határidőre feldolgozta és a döntés előkészítéséhez szükséges szakmai anyagokat 

eljuttatta a Minisztérium, továbbá az értékelő bizottságok tagjai részére. 

 

Az EMMI által meghozott döntés eredményéről levélben értesítette a FEPO a pályázókat. 

A szerződéskötés előkészítését követően az Igazgatóság a támogatási szerződéseket 

megkötötte, a támogatásokat a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerinti 

időpontokban folyósította.  

 

Előző évről áthúzódó feladatként jelentkezett  

 a 2012. évre vonatkozó Közkincses pályázatok kifizetése,  

 az előadó-művészeti pályázatokat érintő zárolás feloldását követő szerződéskötés 

és a támogatások kiutalása, 

 a 2012. évi pályázatok lezárásával kapcsolatos teendők ellátása,  

 a zárolásból adódó kiemelkedően magas számú módosítási kérelmek kezelése, 

illetve 

 a lebonyolítói együttműködési megállapodásban előírt beszámoló jelentés 

előkészítése az EMMI részére.  
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A FEPO a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 5 fővel végezte. A 

pályáztatás teljes körű feladat ellátásához kapcsolódó összes kiadást az Igazgatóság 
biztosította, éves szinten 65.000,0 ezer Ft-ot költöttünk az EMMI pályáztatás 

lebonyolítására. 

 

2013. évi pályázatok kezelése 

 

2013. évben az EMMI által megjelentetett pályázati felhívásokra 571 pályázat érkezett 

be, melyből 435 pályázatot támogatott az EMMI a Közkincs – Hitelprogram 2005-2006. 

évi pályázataival együtt (ld. 5. sz. melléklet).  Évközben 7 pályázó mondott le a 

támogatásról. A felszabaduló támogatási összeget 6 forráshiányos pályázónak ítélte meg 

a kultúráért felelős államtitkár 2013. december 21-i döntésében. 

 

Támogatási szerződést 2013. december 31-ig 427 pályázóval kötöttünk, 7 pályázó 

esetében a szerződéskötésre – a 2013. december 21-i döntés alapján – várhatóan 2014. 

első negyedévében kerül sor. 

A Közkincs – Hitelprogram keretében 29 szervezettel kötöttük meg a szerződést 2013. 

évben. A támogatási összegek kifizetésére várhatóan 2014. első negyedévének végén, az 

elszámolások beérkezése és ellenőrzése után kerül sor.  

 

A támogatások folyósításánál különösen nagy problémát okoz azon pályázók részére az 

esedékessé váló támogatások kiutalása, akik – rendszeresen – késve számolnak el az 

NKA felé. Ezekben az esetekben az adott szervezet pályázatai mind a GS szoftverben, 

mind a FEPO pályázatkezelő szoftverben automatikusan tiltás alá kerülnek, a 

támogatások nem kerülnek kifizetésre a szerződésben rögzített időpontokban. Ezen 

támogatások utalási ideje átütemezésre kerül – néha több alkalommal is – ami többlet 

munkát eredményez. (Nem kirívó eset, hogy egy-egy pályázónak 2-3 alkalommal kell 

átütemezni az utalást, de volt olyan támogatott, akinek 11 alkalommal lett átütemezve 

az utalása.) 

 

2012. évi pályázatok lezárása 

 

2012. évben 614 kedvezményezettel került sor szerződéskötésre (ld. Mellékletek 6. 

számú összesítő táblázat).  

A kedvezményezett pályázók közül a lemondásokat, illetve a feladat megvalósítását 

követően 614 pályázónak állt fenn elszámolási kötelezettsége, amelyből mind a 614 

pályázó megküldte az elszámolását. A beérkezett pénzügyi elszámolások és szakmai 

beszámolók alapján 612 pályázat lezárásra került, 1 pályázó elszámoltatása folyamatban 

van, 1 pályázónak támogatás visszafizetési kötelezettsége áll fenn.  

A 2012. évi pályázati elszámolásoknál nehézséget jelentett, hogy az EMMI előadó-

művészeti pályázatainak eredeti döntését a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását 

biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozatban elrendelt zárolás 

érintette. A zárolás miatt a 2012. évre vonatkozó működési támogatásokat 2012 

decemberében tudtuk csak kiutalni, illetve a zárolás feloldása utáni összeg kiutalása – a 

kezelői szerződés megkötését követően – 2013 májusában történt meg. A támogatási 

összeg „késői” utalása az elszámolások minőségén is érzékelhető volt, mivel az előadó-

művészeti területre 431 szerződés beérkezett elszámolásához kapcsolódóan 506 

hiánypótló levelet kellett írni (a táblázat nem tartalmazza a közel 200 telefonon és e-

mail-en bekért hiánypótlásokat), az alábbi táblázat szerinti megoszlásban: 

 

Pályázati téma 
Szerződések 

darabszáma 

Hiánypótló 

levelek 

darabszáma 

Kiemelt művészeti célok támogatása zenekarok, 

énekkarok részére 

30 22 

II. kategóriába sorolt zenekarok, énekkarok támogatása 34 61 

Kiemelt művészeti célok támogatása színházi és 205 165 
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táncművészeti szervezetek részére 

VI. kategóriába sorolt színházi és táncművészeti 

szervezetek támogatása 

162 258 

Összesen: 431 506 

 

A kivételes körülmények ellenére a FEPO eredményesen végezte a 2013. évi 

pályáztatással kapcsolatos feladatokat. 

 

 

Az Elszámoltatási Osztály tevékenysége, a pályázók beszámoltatása és pénzügyi 

elszámoltatása 

 

A pénzügyi elszámolások elfogadását és a szakmai ellenőrzéseket követően 2013-ban 

5.048 db pályázatot zártunk le. Ez minimális mértékű növekedést jelent az előző év 

hasonló adatához képest, a növekedés mértéke 1,1%. Jelentősen visszaesett a miniszteri 

pályázatok szakmai ellenőrzése (28 db), ami 0,5%-a az összes ellenőrzött pályázatnak.  

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 5.048 pályázat esetében kellett a 

támogatottaknak, illetve lebonyolító igénybevétele esetén a lebonyolítóknak is 

értesítőlevelet küldeni pályázati elszámolásuk és szakmai beszámolójuk elfogadásáról. A 

befejezett pályázatok döntéshozók szerinti alakulását, összehasonlítását a 2012. évvel a 

következő táblázat tartalmazza. 

 

Döntéshozók 

megnevezése 

Szakmailag és 

pénzügyileg 

elfogadott, 

LEZÁRT 

pályázatok 

(db) 

Változás a 

2011. évhez 

viszonyítva 

(%) 

Megoszlási arány az 

összes LEZÁRT pályázat 

százalékában 

(%) 

2012 2013 2012 2013 

Állandó kollégiumok 4.865 4.940 101,5 97,4 97,9 

Miniszteri egyedi 

döntések 125 28 22,4 2,5 0,5 

Ideiglenes kollégiumi 

döntés 5 80 1.600,0 0,1 1,6 

Összesen: 4.995 5.048 101,1 100,0 100,0 

 

A szakmai értékelésekre kerülő és lezárt pályázatok száma a 2012. évhez viszonyítva 

101,1%-ra nőtt. Az állandó szakmai kollégiumoké 101,5%-ra nőtt, a miniszteri 

pályázatoké 22,4%-ra esett vissza. Az ideiglenes szakmai kollégiumok lezárt 

pályázatainak nagymértékű növekedését a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 

Kollégiuma és a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

pályázati elszámolásainak 2013. évi beérkezése és ellenőrzése idézte elő. 

 

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai 

 

A támogatási szerződésekben kötelezően előírtuk a kollégiumok által már a pályázati 

felhívásban meghatározott szakmai elvárásokat. A megvalósítást igazoló beszámolók 

tartalmilag a kollégiumok által meghatározott szakmai kritériumoknak – kevés kivétellel 

– megfeleltek.  

 

Az elszámoltatók a szakmai beszámolók formai vizsgálatánál, valamint a kollégiumok a 

szakmai beszámolók ellenőrzésekor mindösszesen 170 pályázatnál küldtek ki 

hiánypótlásra felszólító levelet és kértek kiegészítést a támogatottaktól.  

 

Leggyakrabban előforduló szakmai hiányosságok 
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 A szerződésben előírt könyvek példányszámát nem szállították le az Igazgatóság 

által megadott címre és a szállítóleveleket nem küldték meg az elszámolással. 

 A szakmai beszámoló betétlap nem került benyújtásra.   

 Nem szerepeltették honlapjukon, illetve az elkészült kiadványban, hogy a 

pályázati cél megvalósítása az NKA támogatásával történt. 

 PR kötelezettségnek gyakran nem, vagy nem szabályosan tettek eleget. 

Kiadványokban nem szerepeltették az NKA nevét és/vagy logóját, illetve nem a 

megvalósítás időszakában aktuálisat alkalmazták. 

 A szakmai beszámoló nem tartalmazta a gyűjteményi tárgyleíró kartont, a honlap 

címét, elérési útját, ahol az ismertető elérhető. 

 Nem küldték meg a megjelentetett múzeumi periodikák átadás-átvételi 

elismervényét, a kiadvány rövid tartalomjegyzékét, a honlap címét, elérési útját, 

amelyen a periodika tartalomjegyzéke elérhető. 

 Támogatásból megjelentetett folyóiratok lapszámait hiányosan küldték meg. 

Összevont lapszámokat jelentettek meg úgy, hogy arra a szerződés nem adott 

lehetőséget. 

 Könyv, CD támogatás esetén nem mellékelték az elkészült kiadvány egy 

példányát. 

 Szakmai beszámolót nem írták alá. 

 

Pénzügyi és szakmai értékelést kollégiumonként az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

G
S

 a
z
o

n
o

s
ít

ó
 

Kollégium 

Támogatot

t 

pályázatok 

2004-2013-

ig 

összesen 

/db/ 

Szakmailag 

és 

pénzügyileg 

lezárt 

pályázatok 

2004-2013-ig 

összesen (db) 

Lezárt 

pályázatok 

aránya a  

támogatott  

pályázatokh

oz 

 viszonyítva 

(%) 

A (4)-ből 

2012-

ben  

lezárt  

pályázat

ok 

/db/ 

1 2 3 4 5 6 

31 
Előadó-művészet 

Kollégiuma 
9.137 8.120 88,9 1.049 

32 

Építőművészet és 

Örökségvédelem  

Kollégiuma 

1.964 1.565 79,7 222 

33 
Folyóirat-kiadás 

Kollégiuma 
2.905 2.379 81,9 301 

34 Könyvkiadás Kollégiuma 
6.676 5.283 79,1 520 

35 
Közgyűjtemények 

Kollégiuma 
8.822 7.491 84,9 431 

36 

Közművelődés és 

Népművészet  

Kollégiuma 

9.05

9 
7.988 88,2 

92

5 

37 
Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 
5.257 4.922 93,6 296 

38 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés  

Kollégiuma 

2.071 1.460 70,5 350 

39 
Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 
10.582 9.456 89,4 846 

77 

Kulturális Turisztikai 

Fesztiválok  

Ideiglenes Kollégiuma 

306 80 26,1 75 
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G
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 a
z
o

n
o

s
ít

ó
 

Kollégium 

Támogatot

t 

pályázatok 

2004-2013-

ig 

összesen 

/db/ 

Szakmailag 

és 

pénzügyileg 

lezárt 

pályázatok 

2004-2013-ig 

összesen (db) 

Lezárt 

pályázatok 

aránya a  

támogatott  

pályázatokh

oz 

 viszonyítva 

(%) 

A (4)-ből 

2012-

ben  

lezárt  

pályázat

ok 

/db/ 

1 2 3 4 5 6 

78 

Szerzői Jogdíjbevételek 

Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégium 

483 5 1,0 5 

49 Miniszteri döntések 
4.833 3.495 72,3 28 

 

Egyéb ideiglenes szakmai 

kollégiumok 
1.136 1.135 99,9 0 

 
Összesen: 63.231 53.379 84,4 5.048 

 

Pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai 

 

2013. évben összesen 7.285 esetben került sor pénzügyi elszámolás ellenőrzésére. A 

pénzügyi elszámolások vizsgálata során 2.318 db pályázat esetén további intézkedés vált 

szükségessé. Ezt az alábbi táblázat mutatja be.  

 

Megnevezés 

Pályázat 

(db) 

Továbbintézkedést 

igénylő pályázatok 

számának 

változása 

(%) 

Megoszlás a 

továbbintézkedések  

között   

(%) 

2012 2013 2012 2013 

Hiánypótlásra 

felszólított pályázók 
3.344 2.075 62,1 92,5 89,5 

Maradvány 

visszafizetésre 

felszólított pályázók 

187 195 104,3 5,2 8,4 

Támogatás 

visszafizetésre 

felszólított pályázók 

83 48 57,8 2,3 2,1 

További 

intézkedést 

igénylő pályázatok 

együtt 

3.614 2.318 64,1 100,0 100,0 

Pénzügyileg 

ellenőrzött 

pályázatok 

6.999 7.285 104,1   

 

A pénzügyileg ellenőrzött pályázatok száma 6.999 db-ról 7.285 db-ra emelkedett, ez 

4,1%-os növekedést jelent. A további intézkedést igénylő pályázatok száma az előző évi 

szám 64,1%-ára csökkent. Ez jelentős javulást mutat a 2012. évhez viszonyítva. 

 

A szerződés szerinti pályázati programot megvalósítani nem tudó, támogatást 

visszafizető 48 pályázó részére a pályázat lezárásáról szóló értesítő levéllel együtt a 

felhatalmazó levél két példányát az Elszámoltatási Osztály visszaküldte. 

 

Pénzügyi elszámolások leggyakoribb hibái 

 

 A támogatottak nem közölték a támogatott téma/program tényleges 

megvalósításának költségét. 
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 Pénzügyi elszámolásra – excel táblázatban történő elkészítéskor – nem vezették 

rá a szükséges nyilatkozatokat, így a szabályos nyilatkozattétel elmaradt.  

 Elszámoló lap sorszámait nem vezették rá a mellékletként benyújtott 

bizonylatokra. 

 Nem küldték meg tiszteletdíj, megbízási díj esetén a kapcsolódó szerződések 

másolatait. 

 Százezer forint feletti összegű számlákhoz nem küldték meg a szerződéseket vagy 

megrendelőket. Ezt a kötelezettséget az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 73. § (3) bekezdése írja 

elő, és a támogatási szerződéseinkben is rögzítjük. 

 Nem az eredeti számlát érvénytelenítették, a hitelesítés nem volt szabályos. 

 Pénzügyi teljesítés az elszámolás megküldésekor még nem volt, illetve az 

engedélyezett határidőn túl történt. 

 A pályázati adatlapon tett nyilatkozattal nem egyezően kezelték a 

visszaigényelhető ÁFA elszámolását. 

 A bizonylatokon a teljesítési dátuma nem felelt meg a szerződésben engedélyezett 

időtartamnak. 

 A szerződésben engedélyezett jogcímeken kívül más jogcímekkel számoltak el.  

 Csoportos étkezésnél hideg élelem vásárlásáról nyújtottak be bizonylatot. 

 Repülőjegyek vásárlásánál, helyi tömegközlekedés, taxi igénybevétele esetén nem 

kértek a támogatott nevére és címére szóló számlát. 

 Nem küldték meg a cégszerűen aláírt Elszámoló lapot, így az elszámolásra 

vonatkozó nyilatkozataikat nem tették meg. 

 Online elszámolás esetén a pénzügyi elszámolás benyújtásának a véglegesítése 

nem történt meg, annak ellenére, hogy a bizonylatok hiánytalanul feltöltésre 

kerültek a támogatott felhasználói fiókjában. 

 

Kiemelt feladatok 2013-ban 

 

Márai-programok 

 

Kiemelt feladat volt 2013-ban is a Márai programok lebonyolítása. A 2012. évről átnyúló 

II. Márai-program 2013-ban lezárult. A II. Márai-program pénzügyi elszámolásának 

gyakoribb hibái: 

 

 dokumentumok hiányos benyújtása (75%-os nyilatkozat – az ún. „Márai ár” – a 

kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-a lehet), könyvtári átvételi bizonylatok), 

 érvénytelenítés nélkül benyújtott számlák, 

 az elszámoló lap nem megfelelő kitöltése és a részelszámolások közötti pontatlan 

göngyölítés, 

 a Márai-listán található bolti eladási ártól való eltérés az elszámolásban. 

A II. Márai-program lebonyolítására 423.000,0 ezer Ft támogatást ítélt meg a 

Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázat keretében a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: KELLÓ) részére. A program eredeti megvalósítási határideje 2012. 

december 31-e volt. A többször benyújtott és engedélyezett határidő módosítások szerint 

a végső elszámolási határidő 2013. március 18. lett. A teljes támogatás fel nem használt 

része, 13.308,0 ezer Ft a III. Márai-programra került átcsoportosításra. A támogatás 

felhasználását a következő táblázat szemlélteti. 

 
adatok ezer Ft-ban egy tizedessel 

 

Megnevezés 

II. Márai-

program 

elszámolt 

támogatás 

II. Márai-

program kiutalt 

támogatás 

1. részelszámolás elfogadott összege 
115.317,0 103.785,3 
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2. részelszámolás elfogadott összege 140.130,6 126.115,4 

3. részletként kiutalt összeg * 25.546,8 

3. részelszámolás elfogadott összege 153.052,8 138.060,5 

Végelszámolás 1.191,6 16.183,8 

*2012. december 13-án érkezett 87509/12 iktatószámú engedély alapján. 

 

A III. Márai-program 2013-ban indult el 213.308,0 ezer Ft-os támogatási összeggel. Az 

első részelszámolás 2014 februárjában, a második részelszámolás pedig 2014 

márciusában érkezett, a végelszámolás várhatóan 2014. augusztus 29-ig, a 

végelszámolási határidőig megérkezik. 

adatok ezer Ft-ban egy tizedessel 

 

Megnevezés 

III. Márai-

program 

elszámolt 

támogatás 

III. Márai-

program kiutalt 

támogatás 

1. részelszámolás elfogadott összege 
60.251,4 54.226,2 

2. részelszámolás elfogadott összege 
151.840,3 136.656,3 

Részelszámolások összesen 
212.091,7 190.882,5 

Várható végelszámolás összesen 1.216,3 22.425,5 

 

Publishing Hungary program 

További kiemelt feladatként jelentkezett a három éves (2012., 2013. és 2014. évek) 

Publishing Hungary program összesen 300.000,0 ezer Ft-os támogatásának első évi 

megvalósulásról szóló részelszámolás ellenőrzése. 

A fenti program első, 2012. évi 100.000,0 ezer Ft-os támogatásával rendben elszámolt a 

Balassi Intézet, összességében 97.191,0 ezer Ft elszámolása került elfogadásra. 

2014 márciusában benyújtásra került a 2013. évi elszámolás, 93.078,6 ezer Ft 

összegben. 

 

Pályázatok utófinanszírozott részének utalványozása 

 

Vegyes és utófinanszírozott pályázatok esetében a visszatartott támogatások kiutalására 

a megítélt támogatás elszámolását követően kerülhetett sor. A 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rend. 83. § (4) bekezdése értelmében amennyiben a támogatott tevékenység 

összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az 

összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell (az Alapból biztosított 

költségvetési támogatások esetén ez az előírás akkor alkalmazandó, ha az adott 

támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a 

hárommillió forintot eléri). A költségarány csökkenése miatt 11 pályázó esetében nem 

került kifizetésre a visszatartott 10,0%-os támogatás, továbbá a kiutalt támogatásból is 

visszafizetési kötelezettség keletkezett.  

 

Követelések kezelése 

 

619 esetben a támogatottak nem nyújtották be a szerződésben előírt határidőre a 

pályázati programról készített elszámolást, további 5 esetben késedelmi kamat 
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megfizettetésére került sor. A kötbér- és kamatfizetési kötelezettséget is tartalmazó 

felszólítások alakulását a következő táblázat tartalmazza. 

 

Megnevezés db Megjegyzés 

Első felszólítás elszámolás 

benyújtására, kötbérfizetéssel 
326 

 

Ismételt felszólítás elszámolás 

benyújtására, kötbérfizetéssel 
64 

Elszámolást továbbra sem nyújtották 

be és kötbért sem fizetettek, ezért 

tovább kellett a kötbért számolni. 

Ismételt felszólítás elszámolás 

benyújtására; kötbért fizettek, de 

nem számoltak el 

18 Tovább kellett a kötbért számolni. 

Kötbér aktualizálása, módosítás 84 

Elszámolás megérkezett , a kötbér 

módosításra kerül az elszámolás 

beérkezéséig. 

Elszámolt, de kötbért nem fizetett 65 2014-ben kell érvényesíteni. 

Módosítást kértek az elszámolási 

határidő lejárata után 
9 

 

Szerződésfelmondás 11 
 

Kötbér törlése 27 Szerződésszegés nem volt felróható. 

Felhatalmazó levél érvényesítése 15 Azonnali beszedési megbízás. 

Késedelmi kamat előírás 5 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

84. § (4a) pontja 

Összesen: 624  

 

A pályázók összesen 3.945 esetben éltek a módosítási kérelem benyújtásának 

lehetőségével. 9 esetben az elszámolási határidő lejárta után történt a kérelem 

benyújtása, így annak elbírálására csak a kötbér megfizetését követően kerülhetett sor. 

Az Elszámoltatási Osztályon 2013-ban új feladatként jelentkezett a késedelmi kamat 

megfizetésére felszólító levelek megküldése néhány támogatott esetében. Új jogszabályi 

előírásként a költségvetési támogatások bizonyos eseteinél a támogatott tevékenységgel 

összefüggő felhasználásról a kifizetést követő harminc napon belül gondoskodnia kellett a 

kedvezményezettnek, illetve amennyiben ez nem történt meg, akkor azt a támogató 

részére vissza kellett fizetni, vagy a költségvetési támogatás részére történő 

folyósításának napjától a felhasználása vagy visszafizetése napjáig a  Ptk. 301/A § (2) 

szerinti mértékű kamatot kellett megfizetnie. Ebből adódóan a 2013. évben 5 esetben 

történt felszólítás késedelmi kamat megfizetésére. 

 

A kollégiumi döntéseket megelőző előélet vizsgálatot 10.339 db pályázatnál kellett 

elvégezni. Teljesítetlen elszámolási kötelezettsége miatt 7 pályázót jelölt az 

Elszámoltatási Osztály érvénytelenségre, így a soron következő döntésen nem vehettek 

részt. 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Filmiroda) esetenként és 

negyedévenként levélben kérte a már korábban náluk regisztrált szervezetek és 

természetes személyek mellett 158 új regisztrációhoz az NKA támogatásban részesült 

pályázók felülvizsgálatát. Így az Elszámoltatási Osztály 2013-ban összesen 1.714 

szervezet felülvizsgálatát végezte el és egyeztetett a Filmirodával. A regisztrációt kérők 

közül 6 szervezetnek volt lejárt kötelezettsége az NKA-val szemben.  

Az Elszámoltatási Osztály a Filmiroda részére megküldte a tájékoztatást a tartozásokról. 

Egy szervezet azonnal rendezte a hiányosságait, 5 szervezet a benyújtott regisztrációs 

kérelméhez nem kapta meg az engedélyt.  

 

Az alkotói támogatásban részesültek számára a 2013. évi adóbevalláshoz 470 alkotói 

teljesítési igazolás került kiadásra, ez 7,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 
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Ebből 130 pályázó vett igénybe pénzügyi lebonyolítót, így további 130 igazolás került 

kiküldésre. 

A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását az V. fejezet 4. számú összesítő 

táblázata tartalmazza. 

 

2004 és 2013 között a beérkezett elszámolások feldolgozása alapján a támogatott 

63.231 db pályázat 84,4%-át, 53.379 db pályázatot zártunk le. A támogatott pályázatok 

3,1%-ánál, azaz 1.972 db pályázat esetében, a pénzügyi elszámolások elfogadásra 

kerültek. Ez utóbbi pályázatoknál a szakmai ellenőrzésekre várhatóan 2014-ben kerül 

sor. Néhány pályázat jogi intézkedést igényel.  

 

Az elszámolás folyamatában lévő pályázatok száma 1.626 db.  

2013. december 31-ig 226 pályázó felszólítás ellenére sem rendezte hiányosságait. A 

támogatott pályázatokból 5.974 db várhatóan 2014-2015-ben valósul meg, így 

elszámoltatásuk később aktuális. 

 

Összegezve 

 

Az Elszámoltatási Osztály a 2004 és 2013 közötti időszak támogatott pályázatainak 

84,4%-át, azaz 53.379 darabot lezárt. A támogatott és befejezett (lezárt) pályázatok 

számának alakulását az alábbi diagram szemlélteti. 
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Informatikai tevékenység 

 

Az előző évekhez képest 2013-ban nem volt sem üzemeltetési, sem biztonsági jellegű 

rendkívüli esemény, a rendszerek és az informatikai eszközök stabilan működtek. 

  

a) 2013-ban tovább folytatódott az online pályázatkezelő rendszer (Effector) 

fejlesztése. Az év első három hónapjában a szerződésmódosítás, a pénzügyi 

elszámolás és a szakmai beszámoló online benyújtásának lehetősége, illetve az 

elszámoltatói munkafelület került kialakításra és bevezetésre. 

 

b) A GS szoftverben a beszámolós listák moduljának év eleji módosításán kívül az 

Effector-ból érkező szerződésmódosítások, pénzügyi elszámolások és szakmai 

beszámolók, illetve azok a rendszerben történő kezelésére, feldolgozására 

történtek kisebb-nagyobb fejlesztések. 

 

c) A beszámolós listák későbbi, a GS szoftveren kívüli elkészítéséhez megvásároltuk 

Magic-Microstrategy fejlesztő szoftvert, amellyel a társosztályok is el tudják 

készíteni a rendszerből a kimutatásokat. A szoftver használatának oktatása 

informatikai eszköz hiányában (laptopok) elmaradt, ezért annak általános 

bevezetésére még nem került sor. 

 

d) Az Effector biztonságos és stabil működéséhez szükséges hardver eszközök 

beszerzésére, a kormányhatározat alapján elrendelt beszerzési tilalom alól a 

felmentési engedélyt februárban megkaptuk. Ezután elindíthattuk a beszerzésre 

vonatkozó közbeszerzési eljárást. 

 

e) A magas rendelkezésre állású hardver (azaz egyforma és azonos feladatokat 

végző redundáns rendszer, aminek alkalmazásával  egy szerver üzemzavara 

esetén egy másik szerver át tudja venni a meghibásodott egység teljes 

funkcionalitását) környezet kialakítása, tesztelése majd az Effectornak a 

kialakított környezetben való indítása augusztus végén, illetve szeptember elején 

megtörtént. 
 

f) Az engedélyezett hardver beszerzéssel nemcsak szervereket, hanem a 

felhasználók informatikai eszközeit is gyarapítottuk. 

 

 4 db HP magas rendelkezésre állású szerver (2 db SLES, 2 db SQL) 

 1 db HP mentő szerver 

 2 db HP redundáns tűzfal 

 2 db HP redundáns switch 

 1 db HP Storage 

 16 db HP munkaállomás 

 15 db HP monitor 

 23 db HP Laserjet 2035 nyomtató 

 

Új eszközök beszerzése mellett, karbantartási szerződés keretében 8 db elavult 

munkaállomást újíttattunk fel. 

 

g) Az NKA új logójának grafikai elemeit felhasználva, a portál is új arculatot kapott. 

 

h) Az Igazgatóság épületében egyre több eszköz kapcsolódott a hálózathoz 

(döntésekre behozott laptopok, okostelefonok, iPadok), emiatt a dinamikus IP cím 

(DHCP) kiosztást új tartományba kellett helyeznünk. Az új tartomány beállításával 

még több informatikai eszköz tud egy időben a hálózathoz csatlakozni. 
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i) Forrás SQL alkalmazás üzemeltetésének átvételével a felszabadult bérelt vonali 

internetet beolvasztottuk a már meglévőbe. Jelenleg 240 MBit/s sávszélességgel 

rendelkezünk. 

 

j) Az előző évekhez hasonlóan 2013-ban sem csökkent a társosztályok GS 

szoftveren kívüli ad-hoc információ igénye, amely az NKA20 évfordulóhoz 

kapcsolódó adatinformációkkal is kiegészült. 

 

 

Függetlenített belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatai 

 

Az Igazgatóság vezetése a 2013. július 1-től hatályos új Szervezeti és Működési 

Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) alapján, a korábban az NKA Belső Ellenőrzési Osztálya 

keretében ellátott igazgatósági belső ellenőrzési-, valamint a pályázók helyszíni 

ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokat a hatékonyabb feladatellátás érdekében 

szétválasztotta.  

A belső ellenőrzési tevékenység ellátása céljából – Balog Zoltán miniszter úr 

jóváhagyásával – 1 fő önálló belső ellenőr kinevezésére került sor. A pályázók helyszíni 

ellenőrzését az NKA Ellenőrzési Osztály ellenőrei végzik. A megváltozott SzMSz mentén a 

munkakörök rendezése megtörtént.  

A 2013. évi ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a főigazgató egyetértésével 

szeptember 1-i hatállyal módosította. A tervmódosítás indoka elsősorban a szervezeti 

rend változása, valamint az ellenőrzési prioritások és súlypontok aktualizálása volt.   

Az elvégzett kockázatelemzés adatait felhasználva a belső kontrollrendszer elemei 

működésének hangsúlyosabb vizsgálatára kívánt az Igazgatóság vezetése súlyt helyezni. 

A terveknek megfelelően az Igazgatóság általános, belső működésének vizsgálata történt 

meg, megfelelő hangsúlyt kaptak az ellenőrzési nyomvonalak, valamint a kontrollok 

érvényesülésével összefüggő szabályszerűségi- és rendszer-ellenőrzések.  Igazolást 

nyert, hogy az Igazgatóság működése és gazdálkodása részleteiben szabályozott, az 

egyes meghatározott kontrollpontok működnek. A szabályzatok felülvizsgálata, 

korszerűsítése - mely feladat 2014-ben zárul majd le - és az ellenőrzési nyomvonalak 

szükség szerinti felülvizsgálata révén a rendszerben meglévő kockázatokat sikerült 

mérsékelni.  

Az ellenőrzési feladatok végrehajtása során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv eljárásrendjét, 

módszertanát, módosított irat- és jelentésmintáit alkalmaztuk; a jogszabályi környezet, 

valamint a feladatellátás rendje változásainak figyelembe vételével a szükséges 

módosításokat átvezettük.  

A 2013. évben a Belső Ellenőrzési Osztály tevékenységében azonosított magas 

kockázatok száma – a megtett intézkedéseknek köszönhetően – az előző évhez képest 

csökkent, illetve megszűnt.  

 

A 2013. évben büntető-, szabálysértési, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot a belső ellenőrzés 

nem tárt fel. 

Az Igazgatóság működését és gazdálkodását illető kérdésekben az információ-ellátottság 

megfelelő és közvetlen. A belső ellenőr meghívottként részt vesz a rendszeres 

időközönként tartott vezetői értekezleteken.  

A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező a 2013-as évben nem merült fel. 

A belső ellenőrzés az Igazgatóság szervezetén belül a főigazgató közvetlen irányítása 

alatt működik, a funkcionális függetlenség érvényesült.  

Az Igazgatóság belső kontrollrendszerének működése és fejlesztése tekintetében kiemelt 

megállapítást a 2013. év során nem tett az ellenőrzés. Ebből adódóan a javaslatok a 

kontrolltevékenységek tekintetében lényegében a meglévő szabályzatok aktualizálására, 

kiegészítésére, módosítására irányultak.  
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Az Igazgatóság 2013-ban is a hatályos jogszabályoknak megfelelően folytatta az 

egységes belső kontrollrendszer fejlesztését, működtetését.  

Kontrollkörnyezet tekintetében 2013-ban a belső ellenőrzés a szabályzatok egy részét 

szabályszerűségi ellenőrzés keretében megvizsgálta és megállapította, hogy a vizsgált 

szabályzatok a tevékenység adott spektrumának kontrollkörnyezetét megfelelően lefedik. 

Az új SzMSz-ben a feladat- és hatáskörök rögzítésre kerültek. 

A kockázatok kezelése folyamatosan és operatív módon történik. Az azonosított magas 

és kiemelt kockázatok központi nyilvántartásba kerülnek, kezelésükre a főigazgató 

haladéktalan intézkedéseket hoz.  

Az Igazgatóság kockázatelemzési gyakorlata tárgyában ellenőrzést végeztünk, amely 

igazolta a tevékenység szabályos és rendszeres vitelét. 

Kontrolltevékenységek keretében a Belső Kontroll Kézikönyv kiadásáig a FEUVE 

(folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység) szabályzat és 

a további meghatározó kontrollelemek az irányadók. A kontrolltevékenységek a 

szervezeti egységek szintjén az ellenőrzési nyomvonalak mentén történnek. Soron kívül 

elrendelt vizsgálat eredményeképpen a nyomvonalak aktualizálásra kerültek. A kiépített 

kontrollpontok működését az ellenőrzés igazolta. 

Az Igazgatóság külső információs és belső kommunikációs tevékenysége szabályozott: az 

adatok közzétételét az Igazgatóság az ide vonatkozó szabályzataiban rögzíti.  

A belső információ és kommunikáció áramlásának fő eszközei a rendszeres vezetői 

értekezletek és az évente 2-3 alkalommal megtartott igazgatósági értekezlet, illetve az 

osztályértekezletek. A munkatársak számára minden szabályzat és főigazgatói utasítás 

hozzáférhető a belső hálózaton. 

A szervezeti egységek között a vertikális és a horizontális kommunikációt a megfelelő 

informatikai hálózat biztosítja.  

A dokumentumok kezeléséről, az iktatásról és az irattárazásról az NKA és NKA 

Igazgatósága Iratkezelési Szabályzata rendelkezik. 

Az intézményi szabálytalanság-kezelés eljárásrendje tárgyban történt ellenőrzés igazolta 

a szabályzatban foglaltak betartását, a megfelelő dokumentumok meglétét. 

A vezetők a különböző szintű szervezeti célok megvalósítását monitoring tevékenység 

keretében rendszeresen figyelemmel kísérik, azokat a vezetői értekezleteken az éves 

munkaterv alapján értékelik. A monitoring keretében végzett belső ellenőrzési 

tevékenység vitele a 2013. év folyamán folyamatos volt. 

A 2013. évben elvégzett vizsgálatok során nem rögzítettünk intézkedési terv készítését 

igénylő megállapításokat. A külső és belső ellenőrzési javaslatok realizálásáról a 

főigazgató tételes nyilvántartást vezet, amelyben nyomon követhető a javaslatra hozott 

döntés, valamint annak végrehajtási folyamata. 

 

 

A pályázók helyszíni ellenőrzése 

 

2013. évben a módosított SZMSZ hatálybalépésével a pályázók helyszíni vizsgálatait 

osztályszintű szervezeti egység, az NKA Ellenőrzési Osztálya végezte. Az átszervezés 

célja, hogy az Alap forrásainak pályázói felhasználására irányuló, bizonyosságot adó 

ellenőrzési tevékenység további fejlődése biztosítva legyen, koncentrálódjon mind emberi 

erőforrás, mind szakmai tudás vonatkozásában. Az átszervezés hozadéka a vizsgálatok 

számának növelésében, az ellenőrzési szempontok kiterjesztésében, a módszerek és 

eljárási rendek korszerűsítésében realizálódik.  
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A feladat végrehajtásához összeállítottuk az NKA Támogatások Helyszíni Ellenőrzési 

Kézikönyvét, amely bemutatja az ellenőrzési tevékenységet, mint a belső 

kontrollrendszer elemét, tartalmazza a részletes ellenőrzési eljárási rendet, az 

alkalmazott nemzetközi ellenőrzési standardokat, az egységes iratmintákat. 

Az átszervezés kapcsán új stratégiai időszakot indítottunk: elkészült a középtávú 

célkitűzéseinket tartalmazó 2013-2016. évi ellenőrzési stratégiai terv. A 2014. évi 

helyszíni ellenőrzési tervet már az aktualizált stratégiában foglaltaknak megfelelően 

készítettük elő és dolgoztuk ki. 

 

Az előző évhez képest a magasnak és kritikusnak ítélt kockázatok száma csökkent. A 

korábban nyilvántartott magas kockázatok egy része a szervezeti átalakulások 

befejezését követően megszűnt, illetve a magas szint alá csökkent. Az ellenőrök 

feladatköre letisztult, kizárólag a helyszíni pályázói ellenőrzésekre tudtunk fókuszálni. Az 

osztály munkafolyamataiban azonosított kockázataink egy részét sikerült a felső vezetés 

támogatásával különböző osztályszintű intézkedésekkel megszüntetni, illetve tompítani.  

 

A 2013. évi teljesítésünket összességében pozitívan értékeljük: a jóváhagyott éves 

helyszíni ellenőrzési tervet – az ellenőri kapacitás 33%-os csökkenése mellett – 97%-ban 

sikerült teljesíteni. Ezt az eredményt alapvetően az ellenőrzési erőforrás 

koncentrálásával, továbbá a munkafolyamatok felülvizsgálatával és módosításával, az 

ellenőrzési eljárási rend, valamint az alkalmazott iratminták korszerűsítésével és – végső 

soron – a hatékonyság növelésével sikerült elérni. 

 

A pályázóknál alapvetően kéttípusú helyszíni vizsgálatot végzünk. A megítélt 

támogatások felhasználása, elszámolása körében pénzügyi-, valamint a kulturális 

hasznosulás szakmai megítélésére is irányuló, ún. teljesítmény-ellenőrzést. A vizsgálatok 

teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Megnevezés 

2013. 

éves 

terv 

2013. 

éves 

tény 

Teljesítés 

mértéke a 

tervhez 

képest   

(%) 

Eltérés a 

tervhez 

képest 

(db) 

Teljesítmény vizsgálatok száma 77 74 96 -3 

Pénzügyi vizsgálatok száma 73 72 99 -1 

Összesen: 150 146 97,3 -4 
 

A tervezett ellenőrzési számból 4 vizsgálatra nem került sor. Az éves tervből jellemzően 

a miniszteri keretből nyújtott támogatások teljesítmény-ellenőrzése maradt el az 

ellenőrzési kapacitás hiánya és a szervezési nehézségek miatt. 

 

Az elvégzett 146 helyszíni ellenőrzésből 5-re soron kívüli főigazgatói elrendelés alapján 

került sor. Az elrendelés oka főként a pénzügyi elszámolások, szakmai beszámolók 

következetlensége, áttekinthetetlensége volt, amelyek miatt a pénzügyi vonatkozásokat 

nem lehetett helyszíni vizsgálat nélkül tisztázni. 

Az elkezdett vizsgálatokból 7-nek a befejezése 2014. évre húzódik át. Ebben 

közrejátszott néhány esetben a pályázóknál fellépett akadályoztatás, illetve a 

közreműködő kollégiumi tagok elfoglaltsága miatt elmaradt szakmai helyszíni ellenőrzés 

elvégzése és a jelentés elkészítése. 

 

Jóllehet a nyújtott támogatások összege a fővárosra koncentrálódik, a támogatott 

pályázók számát tekintve az arány kiegyenlítettebb. A területi megoszlásról összeállított 

alábbi kimutatásunk tükrözi törekvésünket arra, hogy a vidéki pályázókat a valós érték-

arányoknak megfelelően helyszíni vizsgálat alá vessük. 
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Megnevezés 

Vizsgálatok 

száma 

összesen 

(db) 

Budapest 

(db) 

Vidék 

(db) 

Pénzügyi vizsgálatok száma 

146 

28 43 

Teljesítmény vizsgálatok száma 39 36 

Összesen: 67 79 

 

A 2013. évben elvégzett ellenőrzések során tett megállapításaink az esetek többségében 

a rendben levőséget, a szabályok és a szerződéses fegyelem betartását igazolták vissza. 

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártunk fel.  

 

A támogatott pályázati célok a kiírásoknak, a támogató kollégium elvárásainak és a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően, sok esetben magas szakmai színvonalon 

valósultak meg. Viszonylag gyakran előfordult azonban, hogy az erről készült szakmai 

beszámolók nem adtak a pályázati célok megvalósításáról megfelelő mélységű képet.  

 

A teljes tényleges megvalósítási költség ellenőrzésére – különös tekintettel az 

államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet pályázati 

elszámolásra vonatkozó előírásaira – az elmúlt év során is kiemelt figyelmet fordítottunk. 

Gyakran minősítettük nem kellően átgondoltnak a pályázati költségvetést, melynek 

következménye volt a tényleges költségeknek az eredeti kalkulációhoz viszonyított 

aránytalansága. Ebben közrejátszott a költségvetés túltervezése mellett az a körülmény 

is, hogy a pályázók az igényelt támogatást csökkentett mértékben kapták meg, valamint 

az, hogy a program megvalósítása során keletkező bevételeik a tervezetthez képest 

eltérően alakultak. Előfordult, hogy a pályázók nem vették figyelembe az Igazgatóság 

tájékoztatását arról, hogy a támogatott programok társszervezőkkel történő együttes 

megvalósítása esetében, a társszervezők/közreműködők ráfordításait nem, kizárólag csak 

a saját szervezetüknél felmerülő kifizetéseket lehet a költségvetés összeállításánál és a 

teljes tényleges megvalósítási költség kimutatásánál figyelembe venni. Ennek a helyszíni 

ellenőrzés során az volt a következménye, hogy a pályázó könyvelése alapján az általa 

feltüntetett adatokat igazolni nem lehetett, így a jogszabályi előírásnak megfelelően 

szankcionálási javaslatot tettünk. Találkoztunk olyan gyakorlattal is, amikor az 

utókalkulációban a tényleges ráfordítások között a pályázó pénzügyi teljesítést nem 

igénylő szolgáltatások értékét is kimutatta, azonban erről a szükséges dokumentációval 

nem rendelkezett. 

 

Az ÁFA kezelése összességében – néhány kivétellel – rendben lévő volt. Az ÁFA alany 

pályázók a támogatásokkal jellemzően nettó módon számoltak el, és az adót 

visszaigényelték. Megállapítást nyert, hogy a vizsgált pályázóknál nem minden esetben 

állt fenn az összhang a pályázati adatlap ÁFA nyilatkozata és az ÁFA tényleges kezelése 

között. Kis számban előfordult, hogy az ÁFA-át egyébként visszaigénylő pályázók – a 

korábban bevezetett gyakorlatra hivatkozva – a támogatásról bruttó elszámolást 

készítettek. Az ÁFA arányosítás módszerével is találkoztunk, itt azonban esetenként nem 

volt megfelelő az arányok kiszámítása. 

A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatok, számlák kezelésénél előrelépést 

tapasztaltunk. Hiányosság kisebb számban, de előfordult. Előfordult, hogy a számlát nem 

támasztotta alá árajánlat, megállapodás, vagy ezeknek tartalmi hiányosságai voltak.  

A korábbiakhoz képest ritkábban fordult elő, hogy a pénzügyi elszámoláshoz csatolt 

számlák érvénytelenítését a pályázók szabálytalanul, megtévesztésre is alkalmas módon 

végezték el.  

A vizsgálatok egy részénél meg kellett állapítanunk, hogy a pályázók nagy összegű 

szolgáltatásokat készpénzben fizettek ki, megsértve ezzel az adózás rendjéről szóló 

törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. 
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A pályázati pénzek és a támogatás felhasználása analitikus nyilvántartásokkal és a 

számvitelben, a legtöbb esetben nyomon követhető. A támogatások felhasználása 

folyamatos volt, likvid pénz nem képződött belőlük.  

A pályázati dokumentációt a vizsgált esetek zöménél fizikailag elkülönített módon 

kezelték, tárolták.  

 

Az ellenőrzött pályázók szakmai és pénzügyi munkáját öt fokú skálán minősítettük. 

A szakmai minősítések a vizsgált pályázati célok megvalósításának megfelelő minőségét 

tükrözik: a helyszíni ellenőrzések során tett szakmai javaslatok lényegében inkább 

előremutatóak voltak, az adott pályázat minősítését nem befolyásolták. 

A gazdasági-pénzügyi folyamatok vizsgálatánál 113 esetben megfelelő és 18 esetben 

korlátozottan megfelelő minősítés született, ez azt jelenti, hogy vagy teljesen hibátlan, 

vagy csak kissé pontatlan, egy-egy eseti tévedést tartalmazó munkát végeztek a 

pályázók. Nagyobb horderejű szabálytalanságot viszonylag kevés esetben tártunk fel, 

azonban ezek súlya és következményei miatt, a pályázók a legrosszabb minősítést 

kapták. Ez eredményezte, hogy a pénzügyi minősítések átlaga az elmúlt két év adataihoz 

képest kis mértékben visszaesett. 

 

Az esetek többségében a kimutatott hiányosságok eseti jellegűek voltak, amelyek a 

pályázói szokásos munkamenetben kezelhetők. Előfordultak azonban rendszerhibákból 

eredő hiányosságok is. Ilyen esetekben a pályázóktól a hibák megszüntetésére vagy 

előfordulásuk mérséklésére irányuló intézkedési terv készítését kértük. 

2013. évben elvégzett vizsgálatok kapcsán összesen 6 esetben kértünk intézkedési 

tervet, ebből 4-et már megkaptunk. A terveket értékeltük, szükség esetén tovább 

egyeztettünk a pályázókkal, valamint tájékoztattuk őket, hogy az intézkedéseik 

realizálását utóellenőrzés keretében vizsgáljuk. 

3 esetben – a pályázói helyszíni ellenőrzések során kimutatott pénzügyi hiány miatt – az 

NKA Igazgatósága főigazgatójának a támogatások részbeni visszafizettetéséről kellett 

dönteni. Szabálytalan ÁFA kezelés és a teljes tényleges megvalósítási költség helytelen 

kimutatása miatt 4.343,8 ezer Ft összegben tettünk visszafizettetési javaslatot. 

A monitoring részét képező pályázói helyszíni ellenőrzés vizsgálati megállapításairól a 

főigazgató az ellenőrzési jelentésekből napra készen értesül, ezeket szükség szerint 

hasznosítja. 

 

 

Előadó-művészeti Iroda 2013. évi beszámolója 

 

Az Előadó-művészeti Iroda (továbbiakban: Iroda) az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

(továbbiakban: Emtv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott, az előadó-művészeti 

működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására 

kijelölt szerv.  

 

Az Iroda a 2013. év folyamán összesen 2.156 érdemi és egyéb döntést adott ki, 

amelyből 1.756 volt érdemi határozat, 400 pedig végzés. Az 1.756 kiadott határozat 

közül a legtöbb, összesen 1.278 db a társasági adókedvezményre jogosító igazolással, 

vagy azzal összefüggő tárgyban (társasági adókedvezményre jogosító támogatás 

befogadására vonatkozó jogosultság igazolása, illetve a támogatás alapjául szolgáló 

jegybevétel évének megválasztása) került kiadásra. A fenti témakörhöz nem kapcsolódó 

határozatok közül 123 az előadó-művészeti szervezet nyilvántartásával, 355 db pedig az 

előadó-művészeti szervezetek által benyújtott beszámolók elfogadásával kapcsolatos. 

 

A 2012. adóévhez kapcsolódó támogatási igazolásokat (határozatokat) az előadó-

művészeti szervezetek 2012. évi jegy- és bérletbevételéről szóló adatszolgáltatás 

ellenőrzését követően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerinti határidőben állítottuk ki. A 2012. 

év vonatkozásában 1.024 db, adókedvezményre jogosító támogatási igazolást adtunk ki, 

11.642,0 millió Ft értékben. Ugyancsak határidőben történt a 2013. adóévhez kapcsolódó 
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év közbeni támogatási igazolások kiadása. A 2013. adóév vonatkozásában összesen 589 

db évközi támogatás igazolására vonatkozó kérelem került benyújtásra 9.407,0 millió Ft 

összértékben, melynek feldolgozása folyamatosan zajlott.  

 

A hatósági nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek minősítéséhez 

szükséges adatokat jogszabályban előírt határidőben eljuttattuk az EMMI és az érintett 

szakmai bizottságok részére.  

 

A nyilvántartott (állami, önkormányzati és egyéb fenntartású) előadó-művészeti 

szervezetek adat kiegészítési, továbbá az új előadó-művészeti és az ágazati 

érdekegyeztetésben részt vevő szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartási 

kérelmeinek elbírálása folyamatos. A 2013. év végén 392 előadó-művészeti szervezet, 

továbbá 8 előadó-művészeti szakmai érdekképviselet szerepelt nyilvántartásunkban. 

 

Az előadó-művészeti szervezetek évadbeszámolóinak és létesítménygazdálkodási 

adatszolgáltatásainak minisztériumba történő eljuttatása megtörtént.  Az előadó-

művészeti szervezetek 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóinak feldolgozását 

megkezdtük, a beérkezett beszámolók felülvizsgálata és elfogadása megtörtént. 

 

Az Iroda ellátja az Emtv. által szabályozott jogviszonyokat érintő szakmai, 

szakmapolitikai és támogatási kérdések érdekegyeztető fóruma, a Nemzeti Előadó-

művészeti Érdekegyeztető Tanács (továbbiakban: NEÉT) működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat.  Összehangolja a kultúráért felelős miniszter véleményező, 

javaslattevő és döntés-előkészítő testületeinek (színházművészeti, táncművészeti, 

zeneművészeti bizottság) munkáját, ellátja a bizottságok működtetésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat, gondoskodik a bizottsági feladatok ellátásához szükséges 

adatok és információk rendelkezésre bocsátásáról. A 2013. évben a NEÉT 2 alkalommal, 

a szakmai bizottságok (ide értve a több bizottságot érintő üléseket is) 18 alkalommal 

üléseztek. Az üléseken a NEÉT 15 db, a bizottságok összesen 91 db határozatot hoztak. 

 

Az Iroda munkatársai a 2013. év őszén megkezdték az előadó-művészeti szervezetek és 

az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági 

eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI 

rendelet által előírt hatósági helyszíni ellenőrzések végrehajtását. A 2013. évre tervezett 

20 helyszíni ellenőrzést végrehajtottuk, a vizsgálatról készített jegyzőkönyvet 9 

ellenőrzéssel kapcsolatosan küldtük ki a tárgyévben. 

 

Az Iroda munkatársai részt vettek az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-

művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és 

adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet 

módosításának, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások 

pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet kiadásának 

előkészítésében. 

 

Folyamatos kapcsolatot tartunk felügyeleti szervünk munkatársaival, más hatóságokkal, 

ügyfeleinkkel (telefonon, levélben, elektronikus levélben). Honlapunkon 

(www.eloadomuveszetiiroda.hu) naprakész tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek az őket 

érintő, jogszabályokban előírt jogosultságokról és kötelezettségekről. A jogszabályban 

meghatározott nyilvános adatokat honlapunkon ugyancsak folyamatosan közzé tesszük. 

 

Az Irodán az engedélyezett álláshelyek száma 9, a 2013. év elején meglévő két üres 

álláshely év közben betöltésre került, üres álláshelyünk az év végén nem volt. 

 

 

Igazgatási jellegű tevékenységek 

 

Az Igazgatási Osztály 2013. évi tevékenységének döntő eleme továbbra is az év közben 

bekövetkezett különböző jogszabályi változások adaptálása volt az Igazgatóság feladatai 

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/
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ellátásához. Kiemelkedtek ezek közül ebben az esztendőben is a költségvetési szervek 

gazdálkodására, pénzügyei kezelésére vonatkozó feladatok. 

 

Ezen túli fontosabb jogszabályi változások: 

 

1. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CLIX. törvény módosította – többek között – a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvényt (Szjt.) is, amely a közös jogkezelő szervezetek által beszedett 

jogdíjbevételeknek a jogosultak érdekében történő kulturális célú felhasználásra 

vonatkozó szabályait is érintette. A törvénymódosítás e részének előkészítésében 

az Igazgatási Osztály is részt vett. 

2012. január 1-je óta az NKA számára történő átadással valósul meg a kulturális 

célú felhasználás, az Szjt-ben meghatározott korlátok keretei között a közös 

jogkezelő szervezet legfőbb szervének döntése alapján, az NKA-val kötött 

együttműködési megállapodás útján. Az együttműködési megállapodás 

rendelkezett arról, hogy az átadott összeg terhére történő pályázatok kiírására, a 

beérkező pályázatok elbírálására, ellenőrzésére a Szerzői Jogdíjbevételek 

Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium jogosult. Tekintettel arra, hogy a 

törvénymódosítás szerint az üres kép- és hanghordozói jogdíj, valamint a 

reprográfiai jogdíj tekintetében az NKA részére történő átadásnak már nem 

feltétele az együttműködési megállapodás kötése, az átadásra a jogkezelő 

szervezet a törvény erejénél fogva köteles.  

 

Az NKA Bizottsága javaslatára az emberi erőforrások minisztere 2013. október 31-

i hatállyal megszüntette a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégiumot. Az ideiglenes kollégium megszüntetésével egyidejűleg 

azonban gondoskodni kellett a kulturális felhasználási célú, az NKA részére a 

közös jogkezelő szervezetek által átadott jogdíjbevételek terhére történő 

pályáztatással kapcsolatos hatékony, gyors és gördülékeny kollégiumi munkáról. A 

jogdíjbevételek terhére történő pályáztatással kapcsolatos döntéshozatali 

tevékenység lebonyolítása is az állandó szakmai kollégiumi struktúra keretei közé 

került. 

 

A jogszabály-módosítás következtében a pályázatokról döntő kollégiumi struktúra 

kisebb mértékű átalakítására került sor. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 

évi XXIII. törvény végrehajtására kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 

módosítására irányuló előterjesztést az Igazgatási Osztály készítette el. A Vhr. 

módosítás az állandó szakmai kollégiumi struktúrát erősítette meg azzal, hogy 

megszüntetésre került az Előadó-művészet Kollégiuma, és helyette két új állandó 

szakmai kollégiumot hozott létre: a Színház- és Táncművészet Kollégiumát, 

valamint a Zenei Kollégiumot. A kollégiumi rendszer módosításával kapcsolatos 

jogi feladatokat az Igazgatási Osztály végezte el. 

 

2. A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról 

szóló 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján 2012-ben kezdődött 

múzeumi szervezetrendszer átalakítás 2013. évének első negyedévére 

áthúzódott, így 2013-ban is sok feladat volt a regisztrációk módosításával, a 

pályázatok átvezetésével, a támogatási szerződések módosításával, felhatalmazó 

levelek visszavonásával kapcsolatban, ezen ügyekben az Igazgatási Osztály 

folyamatos jogi segítséget nyújtott. 

 

3. A köznevelési intézményrendszer átalakítása keretében, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ 2012. szeptember 1-jei létrehozásával 

összefüggésben 2013. év elején rendeződött a pályázó iskolák hovatartozása, így 

2013-ban is sok feladat volt a fenntartó változás miatti regisztrációk 

módosításával, a pályázatok átvezetésével, a támogatási szerződések 

módosításával, felhatalmazó levelek visszavonásával kapcsolatban, ezen 

ügyekben az Igazgatási Osztály folyamatos jogi segítséget nyújtott. 
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További tevékenységek: 

     A 2012-ben bevezetésre került online pályáztatás folyamatos fejlesztésében az 

Osztály tevékenyen közreműködött (pl. adatkezelési nyilatkozat kidolgozása, 

stb.).  

     A 2012-ben 4 közös jogkezelő szervezettel kötött megállapodás 2013-ban 

kiegészült a MASZRE-NKA, valamint a MISZJE-NKA megállapodással, továbbá a 

Szerzői Jogdíjbevételekről Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 

megszüntetésére tekintettel módosítani kellett a már meglevő 

megállapodásainkat. 

     A 2012-ben megkötött turisztikai együttműködési keret-megállapodás 

keretében finanszírozási megállapodást kötöttünk az NFM-mel, amelynek jogi 

előkészítése ugyancsak az Igazgatási Osztály közreműködését tette 

szükségessé.  

     Munkajogi, humánpolitikai jellegű ügyekben dokumentumok készítése vagy jogi 

véleményezése. 

     Az Igazgatóság üzemeltetése körébe eső szerződések készítése vagy jogi 

véleményezése. 

     A pályázók szervezeti forma szerinti besorolási jegyzéket a 2013. évi 

jogszabály-módosításokra tekintettel módosítani kellett (pl. az egyházi jogi 

személyek vonatkozásában). 

     Az NKA 20 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került gálaest és 

nemzetközi konferencia résztvevőivel kötött megbízási szerződések elkészítése.  

 

Az Igazgatási Osztály folyamatosan ellátta az alábbiakat: 

 

     Támogatási szerződésminták és egyéb formanyomtatványok folyamatos 

korrigálása, karbantartása. 

     Az Igazgatóság közbeszerzési felhívásaival kapcsolatos eljárásban való 

közreműködés. 

     Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos igazgatási feladatok. 

     Közreműködés az NKA tisztségviselőinek kinevezésében, kollégiumok alapító 

okiratainak előkészítésében. 

     Utasítások, belső szabályzatok készítésében, ellenőrzésében, illetve a 

szabályalkotási folyamat koordinálásában való közreműködés.  

     Az Igazgatóság részére megküldött jogszabálytervezetek véleményezése. 

     Belföldi jogsegély megkeresések (pl. NAV), közérdekű adatigénylések 

teljesítése. 

 

Jogi ügyek 2013. évben 

 

A klasszikus képviseleti jogi ügyintézést igénylő munkák körében a támogatási 

szerződésekkel kapcsolatosan, illetve azokkal összefüggésben, valamint a szerződést 

megszegő pályázói magatartás miatt 2013. évben 107 ügyben járt el az Igazgatási 

Osztály. 

 

A 107 ügyből 2013. december 31. napjáig 45 ügy lezárásra került. 

 

A 2013. december 31. napján nyilvántartott 62 jogi ügy megoszlása ügyintézési 

szakaszok szerint:  

 ügyvédi felszólítás ügyszak:   14  

 közjegyzői eljárás:       5  

 bírósági eljárás:      3  

 végrehajtási eljárás:    24  

 felszámolási eljárás:    16 
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Ellenőrzésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok 

 

Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan az Igazgatási Osztály 2013. 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. 

 

 

Tájékoztató a külső ellenőrzésekről 

 

A 2013. évi külső vizsgálatokról a jogszabályi előírásoknak eleget téve az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma miniszterének – az alábbiak szerint összefoglalható 

tájékoztatás szerint – határidőben beszámoltunk.  

Az NKA Igazgatóságán – az Alapra, illetve az Igazgatóságra vonatkoztatva 2013. évben 

négy új külső vizsgálat megkezdésére, lefolytatására került sor és egy előző évről 

áthúzódó vizsgálat fejeződött be:  

 

1. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal még 2012. évben vizsgálatot kezdett az 

Igazgatóságon "A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I.11) 

Korm. határozat alapján elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásához biztosított 

többletköltségek igénylése megalapozottságának és elszámolása 

szabályszerűségének ellenőrzése" tárgyban. A 2013. évre áthúzódó vizsgálat 

lezárása – intézkedési terv készítését igénylő megállapítás nélkül – megtörtént. 

 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 

Szerve Ellenőrzési Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztálya a 2008-2012 közötti 

időszakra vonatkoztatva 2013 januárjában átfogóan ellenőrizte az Igazgatóságunk 

által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhely munkáját.  

Az ellenőrzés  

a) a pénzügyi és számviteli előírások, valamint az elszámolási kötelezettség 

szabályai betartását, 

b) a táppénz-hozzájárulás bevallásának, elszámolását, 

c) a nyilvántartási és bejelentési kötelezettség teljesítését és  

d) az egészségbiztosítási pénzellátásokat vizsgálta. 

A vizsgálat az a), és b) témákban mindent szabályszerűnek, rendben lévőnek ítélt 

meg.  

 

A nyilvántartási és bejelentési kötelezettség (ld. c) pont) vizsgálata keretében, a 

biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok létesítésének, megszűnésének 

bejelentésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése során 

megállapítást nyert, hogy az Igazgatóságunk nyilvántartása szerinti létszám és a 

BSZJ adatbázisban szereplő adatok eltérnek egymástól. 

A megállapítás alapján intézkedési terv készítési kötelezettségünk nem 

keletkezett, de a feladat teljesítése érdekében Igazgatóságunk, mint foglalkoztató 

egyeztetési folyamatot kezdeményezett az ügyviteli feladatokat ellátó Magyar 

Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóság II. sz. Illetményszámfejtési 

Irodával, az egyeztetés az év végéig még nem zárult le. 

 

Az egészségbiztosítási pénzellátások (ld. d) pont) vizsgálata kapcsán a 

jegyzőkönyv jogalap nélküli kifizetést, és ezzel összefüggésben fizetési 

kötelezettséget állapított meg. Az ellenőrzés a fizetési meghagyás kötelezettjeként 

az Igazgatóságot jelölte meg, mi a kötelezettségnek határidőben eleget tettünk. 

Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban Igazgatóságunk illetményét és egyéb 

járandóságát a Magyar Államkincstár illetékes szervei számfejtették, a MÁK a 

jegyzőkönyv alapján megfizetett fizetési meghagyás összegét az Igazgatóság 

részére teljes összegben megtérítette. 
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3. Az EMMI Kultúrapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság – Művészeti 

Főosztálya, Közművelődési Főosztálya, és a Kultúráért Felelős Államtitkári Kabinet 

– Vagyongazdálkodási Osztálya helyszíni ellenőrzést végzett EMMI-NKA 

Igazgatósága között létrejött OK-4861/2010 sz. és a 111981-4/2011 sz. 

szerződések kapcsán, a 2010. és 2011. évi támogatási szerződések 

elszámolásával összefüggésben.  

Az ellenőrzés megállapította, hogy az egyedi esetekben a lebonyolító szakszerűen 

járt el, a kifizetések megtörténtek, a szerződéseket aláírták, annak megfelelő 

elszámolást a kedvezményezettek benyújtották, a szakmai és pénzügyi 

beszámolókat az érintettek rendben elfogadták. Intézkedési terv készítésére ez 

esetben sem volt szükség. 

 

4. Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a 2012. évi központi költségvetés 

végrehajtásáról készített zárszámadást, és ennek keretében minősítette az NKA 

2012. évi pénzügyi beszámolóját.  

A Magyarország 2012. évi költségvetése végrehajtásáról készített jelentés 

(továbbiakban: Jelentés) NKA vonatkozásait a „Jelentés” B.8. elkülönített állami 

pénzalapokról szóló önálló fejezete rögzíti. Intézkedési terv készítésére sem az 

ÁSZ „Jelentés”-ben felsoroltak alapján, sem az NKA 2012. évi költségvetési 

beszámolója ellenőrzéséről készített Számvevői Munkaanyaggal összefüggésben 

nem volt szükség. 

 

5. Az Állami Számvevőszék – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a 

költségvetésének tervezését is ellenőrizte az NKA-nál. A Magyarország 2014. évi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslat ellenőrzése tárgyban dokumentum és 

adatbekérésen alapuló ellenőrzés történt, amelynek keretében a tervezési 

munkaanyagot és a kért táblázatokat kitöltve határidőben megküldtük. A tervezés 

az Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetve, valamint 31/2013. (VI.20). 

számú bizottsági határozat alapján történt. Intézkedési terv készítésére ezen ÁSZ 

vizsgálattal kapcsolatosan sem volt szükség. 

 

 

Az NKA Ellenőrzési Osztály és a belső ellenőr által végzett ellenőrzésekhez 

kapcsolódó igazgatási tevékenységek 

 

A belső ellenőrzési rendszer 2013. évet érintő változásához igazodva az Igazgatási 

Osztály aktívan közreműködött mind az NKA Ellenőrzési Osztály (korábban Belső 

Ellenőrzési Osztály), mind az év második felétől önálló munkakört betöltő belső ellenőr 

által végzett ellenőrzések jelentéseiben megfogalmazott javaslatok alapján meghozott 

főigazgatói intézkedések előkészítésében, a szükségesnek ítélt esetekben meghozott 

intézkedések végrehajtásának folyamatos nyomon követésében.  

 

Összefoglalóan beszámolhatunk arról, hogy mind a két terület (a pályázatok ellenőrzését 

végző NKA Ellenőrzési Osztály és a belső ellenőr) Igazgatóság részére címzett javaslatai 

folyamatosan hasznosultak, hasznosulnak. 

 

A meghozott intézkedések részben a pályázók helyszíni vizsgálatai során feltárt 

szabálytalan támogatás-felhasználás miatt a pályázók részére előírt visszafizettetések 

formájában, részben a belső szabályozottságunk jobbításával realizálódnak.  

 

2013. évben megkezdődött a Belső Ellenőrzési Osztály belső szabályozottság javítására 

tett korábbi javaslatainak átfogó hasznosítása: 

 

 Az online pályáztatás 2013. évi bevezetésével és a jogszabályváltozásokkal 

összefüggésben kidolgozás, illetve kiegészítés alatt áll a Pályázatkezelési 

Szabályzatunk és az Elszámoltatói Kézikönyvünk. Az átfogó szabályzatok 

jóváhagyása 2014. évben várható. 
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 A jelentős szervezeti változtatásokat rögzítő új SzMSz-hez igazodva, a 

szabályozási környezet változása következményeképp, főigazgatói intézkedés 

alapján 2013. évben megkezdtük valamennyi meglévő belső szabályzatunk és 

utasításunk átfogó felülvizsgálatát, a megváltozott külső-belső környezethez, 

tevékenységi-, szervezetfejlesztéshez, stb. igazodó aktualizálását. A teljes 

felülvizsgálat ütemezés szerint folyamatosan haladt, befejezése 2014. évben 

várható. 

 

 Az Igazgatóság szabályzatainak, belső utasításainak kiadási, kezelési rendjének 

meghatározására 2013-ban főigazgatói utasítás került kiadásra, így elmondható, 

az előkészítési, jóváhagyási, karbantartási szakaszok megfelelően szabályozottak. 

 

Az Igazgatási Osztály előkészítette továbbá az Igazgatóság szervezeti egységei, illetve a 

szakmai terület által kezdeményezett soron kívüli, illetve terven felüli pénzügyi, illetve 

teljesítményvizsgálatok főigazgató által történő elrendelését, és nyomon követte ezen 

ellenőrzések végrehajtását. 

 

 

Egyéb igazgatási jellegű tevékenységek 

 

Az Igazgatóság az Igazgatási Osztály közreműködésével elkészített munkaterv alapján 

dolgozott 2013. évben is. Az ütemezett feladatok teljesülésének figyelemmel kísérése, 

regisztrálása, a vezetői értekezletekre a határidős feladatok jelzése folyamatosan 

megtörtént. 

 

Egyéb, Igazgatási Osztályra háruló feladat elvégzésére is sor került, például a szervezeti 

egységek évenként azonosított kockázatainak központi nyilvántartásba vétele. 

 

Az Igazgatóságon a felmerülő kockázatok kezelése évek óta munkatervi szintű feladat, 

szabályozottan, folyamatosan és operatív módon történik. A szervezeti egységek által 

azonosított kockázatok nyilvántartásba kerültek. A kockázatok tompítására irányuló 

lépéseket a vezetés év közben folyamatosan megtette, a külső kockázatokra az 

Igazgatóságnak ráhatása nincs. A megelőző év/ekben nyilvántartott magas kockázatok 

egy része a szervezeti átalakulások befejezését követően megszűnt, illetve a magas szint 

alá csökkent. Az elfogadható szint feletti magas és kiemelt kockázatok kezelésére – a 

szabályozásnak megfelelően – haladéktalan főigazgatói intézkedés történik. 

 

Az Igazgatóság kockázatelemzési gyakorlatát 2013. évben a belső ellenőrzés is vizsgálta, 

az eredmény igazolta a tevékenység szabályos és rendszeres vitelét. 

  

 

 

A fenti beszámoló reményeink szerint méltó módon mutatja be a Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága 2013. évi tevékenységének komplexitását. Az Alap kezelőszervezeteként 

az Igazgatóság a jogi-, gazdasági- és társadalmi környezet által támasztott szakmai 

kihívásoknak a korábbi években megkezdett belső szervezeti és személyi átalakulással, 

az informatikai háttér folyamatos fejlesztésével, a felhasználóbarát pályáztatási rendszer 

teljes körűvé tételével igyekezett messzemenőkig megfelelni, mindeközben szem előtt 

tartva az állam, a szakmai szervezetek, valamint a pályázók által támasztott 

elvárásokat.        

 

 

 

Krucsainé Herter Anikó 

főigazgató 
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V. Összesítő táblázatok 
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1. sz. összesítő táblázat 

1. A pályázatok főbb adatai 2006-2013 évek között  

        

Pályázat 
éve 

Beérkezett 
db 

Elbírált  
pályázat 

db 

Támogatott 
pályázatok 

 db 

Igényelt  
támogatás 

ezer Ft 

Megvalósításhoz 
szükséges összeg 

ezer Ft 

Támogatott  
pályázatok igénye 

ezer Ft 

Megítélt  
támogatás 

ezer Ft 

2006 11 820 11 578 6 301        20 628 007,7            53 379 752,1            11 750 667,0            7 482 679,0     

2007 10 879 10 359 5 766        21 183 142,7            48 565 988,0            12 912 293,9            7 583 186,5     

2008 9 506 10 052 5 933        21 374 104,5            58 373 592,3            15 727 631,2            9 626 929,6     

2009 9 580 9 747 5 906        21 100 859,4            54 218 641,5            13 556 692,9            8 822 621,4     

2010 9 673 9 692 5 176        19 277 216,1            46 631 666,5            13 167 064,5            8 261 600,6     

2011 11 015 11 137 6 167        19 596 841,2            39 035 834,2            11 581 012,2            7 140 502,3     

2012 10 782 11 145 6 111        23 034 209,7            48 086 718,1            15 045 372,1            9 812 510,6     

2013 10 978 11 283 7 276        24 861 335,6     37 162 478,4 17 954 016,4 11 771 389,8 

Összesen: 84 233 84 993 48 636 146 194 381,3       348 292 192,7           93 740 733,8           58 730 030,0     
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2/a sz. összesítő táblázat 

2/a A 2013. évi pályázatok összefoglaló adatai kollégiumi / miniszteri keret bontásban  

          

NKA 
Beérkezett 

db 
Elbírált  

db 
Érvénytel

en db 
Elutasított 

db 
Halasztott 

db 

Techn.  
halaszt.  

db 

Különleges 
felfügg.  

db 

Támogatott 
db 

Visszavont 
db 

Előadó-művészet 

Kollégiuma 
1 500 1 500 44 563       893   

Építőművészet és 

Örökségvédelem 
Kollégiuma 

464 463 7 90 3     363 1 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 353 676 2 265 27     382 1 

Könyvkiadás Kollégiuma  1 690 1 687   659       1 028 3 

Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

1 184 1 183 8 308       867 
  

Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma 
1 172 1 172 94 188       890 

  

Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 
452 452 5 186       261 

  

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés 
Kollégiuma 

970 959 10 498       451 

  

Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 

1 410 1 410 1 612       797 
  

Kulturális Turisztikai 
Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

289 288 4 57 1     226 

  

Szerzői Jogdíjbevételek 
Felhasználásáról Döntő 

Ideiglenes Kollégiuma 

855 854 7 364       483 1 

Kollégiumok összesen: 10 339 10 644 182 3 790 31     6 641 6 

Működési célú támogatás 1 1           1   

Miniszteri 638 638           634   

Miniszteri összesen: 639 639           635   

NKA mindösszesen: 10 978 11 283 182 3 790 31     7 276 6 
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2/b sz. összesítő táblázat 

     

2/b A 2013. évi pályázatok összefoglaló adatai kollégiumi / miniszteri keret bontásban  

     

NKA 
Igényelt Támogatás 

ezer Ft 
(Beérkezett) 

Elbírált pályázatok 
igénye 
ezer Ft 

Támogatott pályázatok 
igénye 
ezer Ft 

Megítélt támogatás 

ezer Ft 

Előadó-művészet Kollégiuma 2 599 954,2 2 599 954,2 1 516 523,7 643 840,2 

Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma 

2 332 237,7 2 321 011,0 1 987 074,2 1 611 155,1 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 1 205 864,0 2 247 881,7 1 226 951,0 690 205,0 

Könyvkiadás Kollégiuma  2 144 691,6 2 118 084,1 1 313 739,6 825 085,0 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2 080 083,3 2 054 083,3 1 729 027,8 1 465 445,5 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 1 659 006,2 1 659 006,2 1 197 986,7 470 671,9 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 4 643 016,0 4 643 016,0 3 376 700,2 2 068 000,0 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma 

1 026 147,1 1 018 447,1 501 990,0 318 218,4 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2 563 736,1 2 563 736,1 1 542 802,6 1 000 471,0 

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes 
Kollégiuma 

1 521 662,6 1 371 662,6 966 050,7 432 210,0 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról 

Döntő Ideglenes Kollégiuma 
1 121 598,8 1 120 998,8 640 632,0 287 941,0 

Kollégiumok összesen: 22 897 997,7 23 717 881,2 15 999 478,5 9 813 243,0 

Működési célú támogatás 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Miniszteri 1 933 337,9 1 933 337,9 1 924 537,9 1 928 146,9 

Miniszteri összesen: 1 963 337,9 1 963 337,9 1 954 537,9 1 958 146,9 

NKA mindösszesen: 24 861 335,6 25 681 219,0 17 954 016,4 11 771 389,8 
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3. sz. összesítő táblázat 

 

3. 2013. évre jóváhagyott keretfelosztás 

  

Megnevezés 
Év eleji  

jóváhagyott keret 
ezer Ft 

Állandó szakmai kollégiumok 
 

Előadó-művészet Kollégiuma            600 000,0     

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma            450 000,0     

Folyóirat-kiadás Kollégiuma            450 000,0     

Könyvkiadás Kollégiuma             784 000,0     

Közgyűjtemények Kollégiuma            616 000,0     

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma            400 000,0     

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma            700 000,0     

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma            250 000,0     

Vizuális Művészetek Kollégiuma            650 000,0     

Zárolt keret                     -       

Állandó szakmai kollégiumok összesen:          4 900 000,0     

  
Működési pályázatok NKA tv. 7/c. § (2)  

Működési pályázatok                            909 300,0 

Működési pályázatok összesen:                          909 300,0 

  

Címzett keretek  

Címzett keretek 1 010 450,0 

Címzett keretek összesen: 1 010 450,0 

  
Miniszteri 

 
Miniszteri-egyéb         2 273 250,0     

Miniszteri összesen:         2 273 250,0              

  
 

 

  

NKA 2013. évi kerete mindösszesen:          9 093 000,0     
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4. sz. összesítő táblázat 

4. Kimutatás az elszámolások feldolgozásának alakulásáról a 2004-2013 évekre vonatkozóan 

 
             

S.sz. Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Együtt 

Megoszlás a 
támogatott 
pályázatok 

%-ában 

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

2. 
Befejezett 
pályázatok (db) 

8.130 6.476 6.299 5.761 5.915 5.863 5.071 5.793 3.862 209 53379 84,4 

3. 

Pénzügyileg 
ellenőrzött, szakmai 

ellenőrzésre váró 
pályázatok (db) 

0 0 0 0 4 22 55 264 1.077 550 1972 3,1 

4. 
Jogi úton lévő 
pályázatok (db) 

3 7 2 5 9 10 9 6 3 0 54 0,1 

5. 
Elszámolás alatti 
pályázatok (db) 

0 0 0 0 0 2 10 40 612 962 1626 2,6 

6. 

Elszámolásra 

felszólított pályázatok 
(db) 

0 0 0 0 3 2 5 28 110 78 226 0,4 

7. 
Elszámolásuk később 
aktuális (db) 

0 0 0 0 1 7 6 36 447 5477 5974 9,4 

8. 
Le nem zárt 
pályázatok együtt 
(db) (3-7) 

3 7 2 5 17 43 85 374 2.249 7067 9852 15,6 

9. 
Támogatott 
pályázatok 
összesen (db) (2+8) 

8.133 6.483 6.301 5.766 5.932 5.906 5.156 6.167 6.111 7276 63231 100,0 

10. 

Befejezett pályázatok 

a támogatott 
pályázatok 
arányában (%) (2/9) 

100,0 99,9 100,0 99,9 99,7 99,3 98,4 93,9 63,2 2,9 84,4   
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5. sz. összesítő táblázat 

5. A Fejezeti Pályáztatási Osztály által kezelt 2013. évi pályázatok 

 

F
ő

o
s
z
tá

ly
 

Törvényi sor 
Pályázati 
azonosító 

A pályázat címe 

B
e
é
r
k
e
z
e
tt

 é
s
 e

lb
ír

á
lt

 

p
á
ly

á
z
a
to

k
 (

d
b

)
 

E
M

M
I
 á

lt
a
l 
tá

m
o

g
a
to

tt
 

p
á
ly

á
z
a
to

k
 (

d
b

)
 

Pályázati 
keret  

(ezer Ft) 

2013.12.31-
ig elkészített 

szerződés 
(db) 

2013.12.31-
ig 

szerződéssel 
lekötött ki 
nem utalt 

összeg (ezer 
Ft) 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/13/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó 

feladatok 

3414-0.- 
0.../13 

Kiemelt művészeti célok 
megvalósításának támogatása 
zenekarok, énekkarok részére 

83 45 34 470 45 2 800 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/13/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó 

feladatok 

3415-0.-
0..../13 

Minősítéssel nem rendelkező 
zenekarok, énekkarok  
működési támogatása 

27 19 124 750 19 19 305 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/13/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó 

feladatok 

3416-0.-
0.../13 

Kiemelt művészeti célok 
megvalósításának támogatása 
előadó-művészeti szervezetek 

részére 

307 205 158 000 199 10 945 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/13/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó 

feladatok 

3417-0…-
00…./13 

Minősítéssel nem rendelkező 
színház- és táncművészeti 

előadó-művészeti szervezetek  
működési támogatása 

131 114 1 253 080 114 38 271 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/13/5 Előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó 

feladatok 

3418-0…-
00…/13 

Kiemelt művészeti célok 
megvalósítására határon túli 

magyar színházak és 
táncegyüttesek részére 

23 23 34 775 23 1 000 
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K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/12/7/2 Közkultúra, kulturális 

vidékfejlesztés és kisebbségi 
kultúra támogatása 2. 

Közművelődési szakmai 
feladatok 

4409-01-
0…./13 

Közkincs - hitelprogram - 
I./2005 

17 17 - 17 5 300 

K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/12/7/2 Közkultúra, kulturális 

vidékfejlesztés és kisebbségi 
kultúra támogatása 2. 

Közművelődési szakmai 
feladatok 

4410-01-
0…./13 

Közkincs hitelprogram - 
I./2006 

4 4 - 4 1 037 

K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s

i 
F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/12/7/2 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és kisebbségi 

kultúra támogatása 2. 
Közművelődési szakmai 

feladatok 

4411-01-
0…./13 

Közkincs hitelprogram - II-
2007 

8 8 - 8 1 778 

        600 435 1 605 075 429 80 436 
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6. sz. összesítő táblázat 

6. A Fejezeti Pályáztatási Osztály által kezelt 2012. évi pályázatok lezárása 

 

F
ő

o
s
z
tá

ly
 

Törvényi sor 
Pályázati 
azonosító 

A pályázat 
címe 

Beérkezett 
(db) 

Támogatott 
pályázatok 

(db) 

FEPO által 

kezelt 
pályázatok 

(Db) 

Szerződés 
készült 

Szerződés 
kötés 

után, 
utalás 
előtt 

lemondott 

Elszámolás 
érkezett 

Elszámolás 
lezárva 

Támogatást 
visszautalta 

Jogi 
eljárás 
alatt 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/13/5 

Előadóművészeti 
törvény 

végrehajtásából 
adódó feladatok 

3414-0.- 
0.../12 

kiemelt 
művészeti 

célok 
támogatása 

zenekarok és 
énekkarok 
számára 

37 31 31 30 1 30 30 0 0 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/13/5 

Előadóművészeti 
törvény 

végrehajtásából 
adódó feladatok 

3415-0.-
0..../12 

 II. 
kategóriába 

besorolt 
zenekarok, 
énekkarok  
támogatása 

42 34 34 34 0 34 34 0 0 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/13/5 

Előadóművészeti 
törvény 

végrehajtásából 
adódó feladatok 

3416-0.-
0.../12 

kiemelt 
művészeti 

célok 
támogatása 
színházak 
számára 

314 214 214 205 9 205 205 5 0 

M
ű
v
é
s
z
e
ti
 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 20/13/5 

Előadóművészeti 
törvény 

végrehajtásából 
adódó feladatok 

3417-0…-
00…./12 

 VI. 

kategóriába 
tartozó 

(független) 
előadó-

művészeti 
szervezetek 
támogatása 

206 164 164 164 0 164 162 0 0 
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K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/12/7/2 
Közkultúra, 
kulturális 

vidékfejlesztés 
és kisebbségi 

kultúra 
támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4409-01-
0…./12 

Közkincs - 
hitelprogram 

- I./2005 
122 122 122 122 0 122 122 0 0 

K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/12/7/2 
Közkultúra, 
kulturális 

vidékfejlesztés 
és kisebbségi 

kultúra 

támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4410-01-
0…./12 

Közkincs 
hitelprogram 

- I./2006 
31 31 31 31 0 31 31 0 0 

K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 

F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/12/7/2 
Közkultúra, 
kulturális 

vidékfejlesztés 
és kisebbségi 

kultúra 
támogatása 2. 
Közművelődési 

szakmai 
feladatok 

4411-01-
0…./12 

Közkincs 
hitelprogram 

- II-2007 
13 13 13 13 0 13 13 0 0 

K
ö
z
m

ű
v
e
lő

d
é
s
i 
F
ő
o
s
z
tá

ly
 

20/5/18/2 
Határon túli 
oktatási és 
kulturális 
feladatok 

támogatása - 
Határon túli 
kulturális 
feladatok 

támogatása c. 
részfeladat 

4421-01-
0…/12 

Határon túli 
ösztöndíj 
pályázat 

52 15 15 15 0 15 15 0 0 

        817 624 624 614 10 614 612 5 0 
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VI. Mellékletek 
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1. Sajtóreggeli – 2013. április 24.  

 

 

I. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

 

A Nemzeti Kulturális Alap idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A Magyar 

Országgyűlés 1993. március 23-án elfogadta és április 1-jén életbe léptette a Nemzeti 

Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvényt, amellyel megalkotta a nemzeti és 

egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli 

terjesztésének támogatása érdekében létrehozott elkülönített állami pénzalapot. A 

jubileumi év alkalmából az alábbi programokat, eseményeket tervezzük: 

 a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 20 évét ismertető kiadvány 

megjelentetése 

o 20 év 20 interjú: az NKA életében meghatározó szerepet betöltő 

személyekkel interjúk, színes fotókkal, infógrafikákkal illusztrálva 

 nemzetközi konferencia szervezése 

o A kultúra mecenatúrája: a nemzetközi kulturális élet jeles 

személyiségeinek részvételével zajló 2 napos konferencia 

 az ország számos pontján bemutató előadások szervezése az online 

pályáztatási rendszerrel és az NKA általános működésével kapcsolatosan 

 

 

II. TÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE PÁLYÁZATI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK 

EREDMÉNYEIRŐL 

A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012. 

(IV.05.) számú határozatával elfogadott az alábbiakat tartalmazza a 

költséghatékonyság növelése pont alatt: 

„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és 

hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a 

működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az 

elektronikus pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online 

fognak beérkezni az Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online 

fogják megkapni bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly 

megtakarításokat eredményez majd.” 

 

A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online 

pályáztatás kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek 

rendelkezésre állásával együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online 

pályáztatás nem működik az országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól 

kellett kezdeni.  

 

A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak: 

 megfelelő jogi környezetben működjön, 

 hatékonyan segítse a pályázók életét, 

 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését, 

 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását, 

 eredményezzen költségcsökkenést. 

 

Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a 

pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy un. előzetes 

regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület 

lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére 

regisztráció elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz. 
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Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a 

hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez 

teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. Amennyiben a 

regisztráció időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik 

változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet 

egy-egy szervezet, vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a 

pályázók számára a bürokratikus teher. 

 

Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának 

növekedése az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül 

jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen 

pályázat, 

2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt 

elérhető, 

3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő 

kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető, 

4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak 

értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a 

kommunikáció. 

 

Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása 

Év Fénymásolási költség (Ft) Fénymásolt papír (db) 

2009 11.710.492 1.228.672 

2010 13.192.133 1.412.434 

2011 10.517.475 1.126.068 

2012 7.998.982 870.401 

2013* 0 0 

 

* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján. 

 

A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak 

az NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a 

döntésről szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az 

elszámolásukat is ezen keresztül nyújthatják be). 

 

2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások, 

amelyekre már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.  

 

A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív 

visszajelzést kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a 

pályázónak határidőben benyújtania pályázatát. 

 

A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a 

pályázatok elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől 

szintén pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi 

döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött 

dokumentumok és a kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A 

döntési felület nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és 

hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési folyamatot. 

 

2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére: 

1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló 

levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és 

az ezzel kapcsolatos feladataikról. 

2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról. 
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3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az 

eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és 

Közművelődési pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók 

részére) 

 

Statisztikai adatok 

 

2012. december 31-ig: 2013. április 17-ig: 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

2.785 db 

311 db 

2.323 db 

6 db 

145 db 

3.010 db 

24 GB 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

5.694 db 

1.554 db 

3.864 db 

31 db 

245 db 

4.848 db 

55 B 

 

 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK 2013. ÉVI KERETEIRŐL 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 1/2013. (I.24.) számú határozatában 

egyhangúlag elfogadta és Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyta a szakmai 

kollégiumok 2013. évi kereteinek meghatározását az alábbi táblázat szerint. 
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ezer Ft

600 000 29 380 0 600 000 1 000 601 000

1 000

Cirkuszművészeti programok megvalósítása 20 000

450 000 0 450 000 30 000 480 000

30 000

Sanghaji Hudecz-házhoz kapcsolódó 

programok megvalósítása 50 000

750 000 406 426 300 000 450 000 450 000

800 000 7 000 784 000 40 000 824 000

-16 000

40 000

Márai-program folytatása 200 000

Szakkönyvek támogatása 100 000

600 000 32 228 616 000 63 500 415 000 1 094 500

16 000

3 500

50 000

65 000

200 000

100 000

Iparművészeti Múzeum

Szépművészeti Múzeum

Petőfi Irodalmi Múzeum

Budapesti Történeti Múzeum

Magyar Nemzeti Múzeum

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár 

és Levéltár

20 000

40 000

400 000 16 000 400 000 400 000
Kistelepülések közösségi tereinek kulturális 

programjaira 50 000

700 000 200 000 700 000 24 500 724 500

24 500

200 000 25 200 50 000 250 000 108 450 358 450

13 000

95 450

Weöres Sándor Emlékév megvalósítása 50 000

400 000 6 318 250 000 650 000 128 000 778 000

28 000

100 000

4 900 000 722 552 300 000 300 000 4 900 000 470 000 395 450 415 000 5 710 450

0 200 000 200 000

4 900 000 595 450 415 000 5 910 450

2 273 250 145 900 145 900 145 900 2 273 250 2 273 250

100 000 100 000 100 000

45 900 45 900 45 900

Összesen:

Önkormányzatok szoborállítási programjának folytatása

Publishing Hungary programra átengedett keret -Könyvkiadás 

Kollégiumához

Kulturális Fesztiválok Kollégiumának átengedett keret

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

Vizuális Művészetek Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Egyedi támogatások összesen

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Mindösszesen:

Miniszteri keret

adatok eFt-ban

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

A Felemelő század program sorozatot folytató vándorkiállítás 

megszervezése és lebonyolítása

Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása

Magyar Nemzeti Múzeum új álladó kiállításának létrehozása 2013-

2014.

Folyóiratok könyvtárakba juttatása

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Művészeti díjakhoz hozzájárulás

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

Magyar-Olasz Kulturális Évad lebonyolítása

Periodikák fedezetének átcsoportosítása

Periodikák fedezetének átcsoportosítása

Ithaka-program folytatása

A Nemzeti Kulturális Alap miniszteri és kollégiumi kereteinek meghatározása

Eredeti keret 

javaslat 

2013. évi 

keret terhére 

vállalt 

kötelezettség 

2012.évi 

keretté 

minősítése

2013. évi 

keretnél a 

zárolás 

feloldás 

figyelembe 

vétele

Zárolás 

feloldás 

miatt 

felszabaduló 

keret 

felhasználási 

javaslat

Klasszikus magyar irodalmi művek újrakiadására

Előadó-művészet Kollégiuma

Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

Korrekció után 

javasolt 

eredeti keret

Javasolt 

keretből 

céltámogatás

Bizottsági határozat 

szerinti

Jóváhagyott 

keretKollégium megnevezése/cél-címzett támogatások 
címzett

címzett 

meghívásos

ezer Ft keret ezer Ft

 
 

 

 

IV. A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA ÚJABB KÖZTERÜLETI 

SZOBORÁLLÍTÁSI PROGRAMJA 

 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma a tavalyi évhez hasonlóan az idén is 2013. május 

9-én nyílt pályázatot hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes 

köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az 

adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.  

A felhívásra önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek 

alkotásaival pályázhatnak. A témára rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 

millió Ft, amelyből egy pályázó maximum 5 millió Ft támogatásban részesülhet. 

A támogatás mértéke a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a 

lehet. Az önkormányzatok több köztéri munka létrehozására is pályázhatnak, 

pályaművenként külön adatlapon. 

A Kollégium célkitűzése szerint előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a 

helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos 

személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz, stb. 

területéről), és ezzel a helyszín / település jelentőségét erősítik, vagy a környezet 
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egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják. A Kollégium kiírása szerint 

minden pályázó köteles 12.000 Ft nevezési díjat fizetni benyújtott pályázatonként, amely 

magában foglalja a 27%-os Áfát.  

A tavalyi évhez képest jelentős változás a pályázati felhívás kötelező pontjaiban, hogy az 

idei évben nem kell az önkormányzatnak nyilatkoznia arról, hogy a terület a 

település tulajdonát képezi, hanem a pályázónak kell vállalnia, hogy a 

felállítandó mű jogtiszta tulajdonú telken valósul meg, és a tulajdonos garantálja a 

tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását. 

A pályázatok benyújtási határideje 2013. június 10-e éjfél az NKA portálján. A 

részletes pályázati felhívás a www.nka.hu portálon az Aktuális pályázati felhívások 

menüpontban olvasható. 

 

 

V. A 84. ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN ÉS 12. GYERMEKKÖNYVNAPOKON 

RÉSZTVEVŐ KIADÓK TÁMOGATÁSA 

A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2013. március 14-én nyílt 

pályázati felhívást jelentett meg a 84. Ünnepi Könyvhéten és 12. 

Gyermekkönyvnapokon résztvevő könyvkiadók támogatására. A felhívásra 

kizárólag olyan könyvkiadók pályázhattak, amelyek részt vettek a 2013. június 6. és 10. 

között megrendezett 84. Ünnepi Könyvhéten és 12. Gyermekkönyvnapokon. A témára 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 millió Ft, amelyből egy pályázó maximum 

80.000 Ft támogatásban részesülhetett. A Testület 2013. április 22-én tartotta ülését, 

amelyen a következő döntés született Balog Zoltán, az Alap elnökének és L. Simon 

László, az Alap alelnökének jóváhagyása alapján. 

 

A pályázati felhívásra összesen 77 db pályázat érkezett 6.160.000 Ft igényelt támogatási 

összeggel, ebből a Kollégium: 

 56 db pályázatot támogatott 4.480.000 Ft támogatási összeggel, 

 21 db pályázatot nem támogatott. 

 

 

VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐI JOGDÍJBEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL DÖNTŐ 

IDEIGLENES KOLLÉGIUM AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL 

A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium az idei 

évben jelenteti meg első pályázati felhívását. A tervezett nyílt pályázati kiírás 

altémái az alábbiak lesznek. A Kollégium rendelkezésére álló keretösszeg 

291.100.000 Ft. 

 

1. Alkotói támogatás:  

a. új magyar költői művek megalkotására. 

b. új magyar komolyzenei művek megalkotására. 

c. új magyar könnyűzenei művek (ideértve a jazzt is) zenéjének és/vagy 

szövegének megalkotására. 

2. Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és 

terjesztésének támogatása: hangversenyek, vagy hangversenysorozatok 

megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kottakiadványok, 

zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése. 

3. Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és 

terjesztésének támogatása: hangversenyek, vagy hangversenysorozatok 

megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kiadványok megjelentetése. 

4. Fiatal, pályakezdő komolyzenei előadóművészek diplomahangversenyeinek 

megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon 

való részvételük támogatása. 
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5. A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a kortárs improvizatív zene (jazz) 

művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatása élő 

előadásokon. 

6. Fiatal rockzenei előadóművészek bel- és külföldi bemutatkozásának, turnéjának 

támogatása. 

7. A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit képviselő előadóművészek, 

együttesek külföldi vendégszereplésének támogatása. 

8. Népi koncertzenekarok belföldi bemutatkozásának, vendégszereplésének 

támogatása. 

9. Prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, előadás- sorozatok színházi, 

bábszínházi bemutatásának támogatása. 

10. Független színházi vagy táncművészeti produkciók megvalósításának és 

bemutatásának támogatása. 

11. A táncművészet hazai értékeit képviselő előadóművészek, produkciók külföldi 

bemutatásának támogatása. 

12. A rockzene, a jazz és a modern tánc megismertetése középfokú oktatási 

intézményekben tanuló diákokkal az iskolai tananyaghoz kapcsolódva, az oktatási 

intézmények bevonásával. 

13. Előadó-művészeti szakmai szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való 

hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára. 

14. Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására, a 

fizetendő éves tagdíjhoz való hozzájárulás. 

 

 

VII. TÁJÉKOZTATÓ A MÁRAI-PROGRAM FOLYTATÁSÁRÓL 

A Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a 

határon túli magyar kiadókhoz a Márai-program III. fordulójában való 

részvételre.  

A pályázaton kizárólag azok a kiadók vehetnek részt, akik a Márai-program II. 

fordulójában teljesítették vállalt kötelezettségeiket, illetve 2013. május 15-től 2013. 

július 15-ig rögzítették a Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji 

besorolását, valamint a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Kft. erre a célra létrehozott felületén. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 A Márai-listára csak olyan magyar nyelvű könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet 

pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek. 

 A kollégium különösen várja a kiadók ifjúsági,  illetve gyermekkönyveinek 

felajánlását. 

 A Márai-listára kortárs és klasszikus szépirodalmi művekkel, gyermek- és ifjúsági 

művekkel, valamint a tényirodalom körébe sorolható ismeretterjesztő és 

művészeti könyvekkel lehet jelentkezni. 

 A III. Márai-listára csak 2012-ben vagy 2013-ban megjelent könyvekkel lehet 

pályázni. 

 A kiadók a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-ért ajánlhatják fel könyveiket, 

hangoskönyveiket, továbbá vállalniuk kell a könyvtárakba történő eljuttatás 

költségét. 

 A kiadók legfeljebb 10 szépirodalmi és 10 tényirodalmi címmel jelentkezhetnek a 

kiírt pályázatra. 

 A pályázatra nevezett művekből a kiadóknál legalább 100 példánynak kell 

rendelkezésre állnia. 

 A kiadók a korábbi Márai-listára felajánlott, illetve a listára beválasztott 

könyvekkel újra részt vehetnek a III. fordulóban is, de csak a fentebb 

meghatározott kritériumok figyelembe vételével. 
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Nem lehet nevezni: 

 A III. Márai-listára olyan könyvekkel, amelyek részesültek NKA (kollégiumi, 

miniszteri) könyvkiadási támogatásban. 

 A ponyva és lektűr kategóriájába tartozó művekkel. 

 A hivatalos tankönyvlistán szereplő és egyetemi jegyzetnek készült művekkel. 

 Kiadói tervekkel. 

 

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2013-ban 600 művet 

(300 szépirodalmi 300 tényirodalmi) választ ki a III. Márai-listára, amelyből a 

könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak. 

 

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó 

szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai 

könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől. 

 

A Márai-program III. listájának támogatására tervezett keretösszeg 200 millió 

Ft. 

 

Budapest, 2013. április 24. 

 

NKA Igazgatósága 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   249 / 267 

 

 

 

2. Sajtóreggeli – 2013. július 1. 

 

 

I. TÁJÉKOZTATÓ KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS ÉRTÉKEKET LÉTREHOZÓ ÉS 

BEMUTATÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRÓL 

A Nemzeti Kulturális Alap előirányzat-felhasználási keretszámláján rendelkezésre álló, 

kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány igénybevételével az alábbi, kiemelt 

jelentőségű programok meghirdetésére és megvalósítására nyílik lehetőség. 

 

1. A miniszteri keret emelése a ”Határon túli kulturális programok” 

támogatására: 100 millió forint 

 

2. Ormánsági fakazettás templomok felújítása: 300 millió forint 

A kormány április 25-ei kihelyezett ülésén döntött, hogy az Ormánság területén 

elodázhatatlan 7-8 leromlott állapotú, ugyanakkor a maguk nemében egyedülálló 

értéket képviselő, a térségre jellemző, fakazettás templom felújítása. Mindezek 

mellett időszerű lenne további 30 templom rekonstrukciója is, amelyek 

felújítása nemcsak az egyházak érdeke, de a helyi közösségek rehabilitációját és 

a turizmus fejlesztését is szolgálhatják.  

 

3. Református templomok orgonáinak felújítása: 80 millió forint 

Több református templomunkban is felújításra szorulnak az orgonák. A program 

ezeknek az értékes hangszereknek a fokozatos felújítását kezdené el, többek 

között az Őrségben található Kercaszomor református templomának értékes, de 

mára erősen leromlott állapotú orgonájával. A hangszerek felújítása nemcsak az 

egyház, de a községek és a turizmus szempontjából is jelentőséggel bírnak. A 

felújítás 2013-ban megvalósítható, a 2013-as forrásigény 80 millió forint. 

 

4. Köztéri szoborállítási program (3. ütem): 200 millió forint 

Az NKA két pályázati körben eddig már közel 300 millió forintot fordított az 

önkormányzatok köztéri szobrainak felállítására. Az önkormányzatok körében 

sikeres pályázat folytatása révén nemcsak régen tervezett szobrok valósulnak 

meg, de kortárs képzőművészek is megrendelésekhez jutnak. A programból 

minimum 80 műalkotás felállítása valósítható meg.  

 

5. Kastély-felújítási mintaprogram, Szigliget: 300 millió forint 

A Szigligeten található, mai formájában 1914-ben átadott Esterházy-kastély 

1952 óta funkcionál alkotóházként, így a magyar irodalom egyik kultikus helyévé 

vált. Az épület felújítása mára elodázhatatlan. A beruházás mintául szolgálna az 

elmúlt évszázadban új funkciót kapott hazai kastélyok XXI. századi felújításához 

és hasznosításához, egyben megtörténne egy állami tulajdonú, éppen 100 éves 

épületegyüttes rekonstrukciója. A 300 millió forint forrással a felújítás ebben 

ciklusban elvégezhető. A felújításnak egyszerre három eredménye lesz. Újabb 

jelentős lépést tesz a magyar kastélyok felújítása terén, támogatja az 

alkotóművészetet az egyik legjelentősebb alkotóház felújításával, és egy 

turisztikailag is fontos irodalmi emlékhelyet hoz létre. 

 

6. Múzeumok, Várak, Kastélyok program: 130 millió forint 

A Magyar Turizmus Zrt-vel közösen megvalósuló program részeként 300 hazai 

múzeumról és kiállítóhelyről, illetve azok gyűjteményeiről készül fotókataszter. 

Erre alapozva magyar- és angol nyelvű kiadvány jelenik meg. A magyar nyelvű 

kiadvány eljut a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül 

valamennyi oktatási intézménybe, illetve az MT révén a turisztikai információs 

pontokra. Az angol változat pedig a külföldiek által látogatott hazai szállodákba, 
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idegenforgalmi helyekre, illetve külföldön olyan pontokra, ahol felkeltheti a 

Magyarország iránti érdeklődést. 

A program része, hogy a 300 múzeum és kiállítóhely felkeresésére ösztönző 

matricagyűjtő akciót indít elsősorban a 14 év alattiak számára. Az idősebb 

korosztályt pedig az a QR-kód rendszer szolgálja majd ki, amelyek a 300 pont 

mindegyikén mobil alkalmazásokat tesz elérhetővé az adott intézményről és 

gyűjteményéről. 

 

7. A Magyar Nemzeti Kultúrkincs digitalizálása: 100 millió forint 

A hazai és határon túli hagyományos kultúrkincsek minél szélesebb körű 

hozzáférhetőségét, megőrzését, a tudományos munka számára kutathatóságát 

biztosítja a program elindítása. A 100 millió forint megalapozza az új 

technológiára való áttérést, ezzel megőrizve, elérhetővé téve azokat az 

értékeket, amelyek a jelenlegi formában korlátozottan érhetőek el. 

 

8. Vidéki közösségek népművészeti és közművelődési programjainak 

kiegészítő támogatása: 50 millió forint 

 

9. Ithaka-program folytatása: 30 millió forint 

A program célja a nyugati diaszpórában egykor élő magyar művészek 

hagyatékainak a felkutatása, azok megvásárlása, és hazaszállításukat követően 

a kutatásuk vagy bemutatásuk lehetőségének megteremtése. 

 

10. Olvasás-népszerűsítési program: 120 millió forint 

A Kormány a 2013-as Gárdonyi Géza Emlékévhez kapcsolódóan határozatban 

döntött az olvasás-népszerűsítési program elindításáról, és az előterjesztőnek 

feladatba adta a megvalósításhoz szükséges forrás előteremtését. A program az 

emlékévhez csatlakozva, de önállóan valósul meg. Célja, hogy újra közbeszéd 

tárgyává tegye az irodalom fontosságát, mint a nemzet élményközösségének 

egyik fontos elemét, illetve az értve olvasást, mint olyan készséget, amely alapja 

a modern környezetben való érvényesülésnek. A programot a kulturális terület 

háttérintézményei, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KIK) közel 3000 oktatási intézmény 

együttműködésével, az NKA támogatásával valósítják meg. 

 

11. NKA20 program: 50 millió forint 

Ebben az évben ünnepeljük a Nemzeti Kulturális Alap létrehozásának 20. 

évfordulóját. Ebből az alkalomból nemcsak az elmúlt két évtizedről emlékezünk 

meg, hanem több hónapon át tartó roadshow keretében mutatjuk be az NKA 

kultúrafinanszírozásban betöltött szerepét. A program része a nagy nyári 

fesztiválokon való részvétel, egy nemzetközi konferencia lebonyolítása és az 

elmúlt 20 évet bemutató kötet megjelentetése. 

 

12. NKA Igazgatósága épületének tetőfelújítása: 80 millió forint 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága VIII. kerületben található épületének 

tetőszerkezete egyre rosszabb állapotba kerül. A zavartalan munkavégzés 

feltétele az épület állagmegóvása, a tető mielőbbi rekonstrukciója. 

 

 

II. „20 ÉVES AZ NKA” PROGRAMSOROZAT ISMERTETÉSE 

 

A Nemzeti Kulturális Alap az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és 

határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó 

megünneplése kiemelt stratégiai célkitűzésünk. Ebből a jubileumi alkalomból az alábbi 

programok előkészítését és lebonyolítását tervezzük. 
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1. Országos előadássorozat 

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadássorozatot 

indítunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartunk tájékoztató előadásokat, amelyek 

pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen 

beszámolunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 

jogszabályváltozásokról, tájékoztatjuk Önöket a regisztrációs eljárás, illetve az online 

pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdéseikre a helyszínen 

szívesen válaszolunk, vagy esetleges problémáikra megoldást keresünk. 

 

Az előadássorozat további állomásai: 

 

Július 

 20. Volt Fesztivál (Sopron), 2013. július 3-6. 

 Shakespeare Fesztivál (Gyula), 2013. július 4-15. 

 16. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos, Románia), 2013. 

július 23-28. 

 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 26. – augusztus 4. 

 

Augusztus 

 Sziget Fesztivál (Budapest), 2013. augusztus 5-12. 

 Tranzit Fesztivál (Kőszeg), 2013. augusztus 21-25. 

 

Szeptember 

 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1. 

 

Amennyiben az előadássorozat bármelyik állomásán részt kíván venni, kérjük, hogy 

részvételi szándékát az nka20@nka.hu címen szíveskedjen jelezni. 

 

 

2. Nemzetközi konferencia 

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a magyar 

parlament felsőházi termében. A konferenciára az európai unió más tagállamaiban 

működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívjuk meg.  

 

A konferencia célja, hogy a meghívott intézmények kölcsönösen jobban megismerjék 

egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. Az előadások tervezett időtartama 

20–30 perc, a konferencia nyelve az angol és a magyar, szinkrontolmácsolással. 

 

A konferenciát megelőző este jubileumi kulturális programot szervezünk, amelyre a 

konferencia résztvevőit is tisztelettel meghívjuk. Minderről bővebben a későbbiekben 

megküldött részletes programban tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE PÁLYÁZATI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK 

EREDMÉNYEIRŐL 

A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012. 

(IV.05.) számú határozatával elfogadott az alábbiakat tartalmazza a 

költséghatékonyság növelése pont alatt: 

„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és 

hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a 

működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az elektronikus 

pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online fognak beérkezni az 

Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online fogják megkapni 

mailto:nka20@nka.hu
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bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly megtakarításokat 

eredményez majd.” 

 

A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online 

pályáztatás kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek 

rendelkezésre állásával együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online 

pályáztatás nem működik az országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól 

kellett kezdeni.  

 

A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak: 

 megfelelő jogi környezetben működjön, 

 hatékonyan segítse a pályázók életét, 

 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését, 

 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását, 

 eredményezzen költségcsökkenést. 

 

Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a 

pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy ún. előzetes 

regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület 

lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére 

regisztráció elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz. 

 

Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a 

hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez 

teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. Amennyiben a 

regisztráció időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik 

változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet 

egy-egy szervezet, vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a 

pályázók számára a bürokratikus teher. 

Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának 

növekedése az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül 

jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen 

pályázat, 

2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt 

elérhető, 

3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő 

kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető, 

4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak 

értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a 

kommunikáció. 

 

A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak 

az NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a 

döntésről szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az 

elszámolásukat is ezen keresztül nyújthatják be). 

 

2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások, 

amelyekre már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.  

 

A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív 

visszajelzést kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a 

pályázónak határidőben benyújtania pályázatát. 

 

A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a 

pályázatok elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől 

szintén pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi 



A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója   253 / 267 

 

döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött 

dokumentumok és a kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A 

döntési felület nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és 

hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési folyamatot. 

 

2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére: 

 

1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló 

levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és 

az ezzel kapcsolatos feladataikról. 

2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról. 

3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az 

eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és 

Közművelődési pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók 

részére) 

 

 

Statisztikai adatok 

 

Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása 

Év Fénymásolási költség (Ft) Fénymásolt papír (db) 

2009 11.710.492 1.228.672 

2010 13.192.133 1.412.434 

2011 10.517.475 1.126.068 

2012 7.998.982 870.401 

2013* 0 0 

* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

2012. december 31-ig: 2013. június 26-ig: 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli 

magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

2.785 db 

311 db 

2.323 db 

 

6 db 

145 db 

3.010 db 

24 GB 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli 

magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

6.954 db 

2.370 db 

4.279 db 

 

47 db 

258 db 

6.111 db 

70 GB 

 

 

Az online pályázati rendszer működésének technikai leállása 

 

Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, hogy 2013. augusztus 26-a és 

2013. szeptember 8-a között az online pályázati rendszer működése 

technikai okok miatt szünetel, ezért ezen időszak alatt nem jelenik 

meg pályázati felhívás, nem érvényesíthető regisztráció, valamint 

döntési ülése sem lesz a szakmai kollégiumoknak. 
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Szíves türelmüket köszönjük! 

 

 

Elérhetőségek 

 

Nemzeti Kulturális Alap 

 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

 

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 

Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. 

t: (+36-1) 327-4300 

f: (+36-1) 327-4470 

e: igazgatosag@nka.hu 

 

NKA 20 előadássorozat: 

nka20@nka.hu 

(+36-1) 327-4320 

 

Regisztráció:  

regisztracio@nka.hu 

(+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397,  

(+36-1) 327-4315 

 

Pályázat benyújtása:  

(+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397,  

(+36-1) 327-4328 

 

Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása:  

(+36-1) 327-4328 

 

Budapest, 2013. július 1. 

 

NKA Igazgatósága 
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3.  Sajtóreggeli – 2013. október 1. 

 

 

I. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

 

1. Az ötös lottó szerencsejáték játékadója 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása következtében 

2010. január 1-jétől az Alap fő bevételi forrása az ötös lottó szerencsejáték 

játékadójának a 90%-a lett. A jogszabályi változások ezzel párhuzamosan a 

vállalkozások adó és adminisztrációs kötelezettségeinek csökkentése jegyében a 

kulturális járulékot, mint adónemet 2009. december 31-i hatállyal megszüntették. 

 

Az említett törvény 4. § (1) bekezdése alapján az Alap további bevételi forrásai:  

 a kulturális adó teljes összege;  

 központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;  

 a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes 

személyek befizetései;  

 költségvetési támogatás; 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi 

jövedelemadó meghatározott része;  

 a szerzői jogról szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó 

befizetések;  

 egyéb bevételek, ideértve a kezelő szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.  

 

 

A játékadó nem statikus bevétel, szezonális ingadozást mutat. Alakulására hatással van a 

magánszemélyek szórakozásra, kikapcsolódásra, ezen belül szerencsejátékokra 

fordítható forrásaiknak az alakulása. Illetve a nyereményalap halmozódása, azaz ha több 

héten keresztül nincs telitalálat, a nyereményalap halmozódik, növekszik az ötös lottót 

vásárlók játékkedve, így az eredeti előirányzatnál több jut a Nemzeti Kulturális Alapnak. 

 

 

Az Alap törvényének 6. §-a alapján az állami adóhatóság megbízásából a Magyar 

Államkincstár a befolyt ötös lottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát 

havonta átutalja az Alap számlája javára. 

 

adatok ezer Ft-ban 

Ötös lottó szerencsejáték játékadójának NKA-t megillető részének alakulása 

2010 9.290,7 

2011 10.825,5 

2012 11.657,6 

2013 11.000,0* 

Összesen: 42.773,8* 

* Tervezett adatok. 

 

 

2. A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap együttműködésének 

részletei 

A Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap közös médiakampányt indít 2013. 

október 1-jén az Alap fennállásának 20. évfordulója alkalmából. 
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 A kampány időtartama: 2013. október 1-től 2013. október 15-ig   

 Célcsoport: Magyarország teljes lakossága 

 A Szerencsejáték Zrt. által biztosított médiafelületek: 

o Közterületi felületek: 467 db óriásplakát országszerte 

o Rádió felületek: 47 db (25 mp) spot a Class FM-en 

 A Szerencsejáték Zrt. a kész óriásplakátterveket és a rádió spotot térítés 

mentesen az NKA Igazgatósága számára biztosítja további felhasználás céljából 

(pl. az NKA portálján való közzététel érdekében). 

 A kampány minden elemével kapcsolatos kiadási költségek a Szerencsejáték Zrt.-t 

terhelik. 

 

Az országszerte megjelenő óriásplakátok, és a rádió spot teljes anyag megtalálható az 

NKA portálján, illetve jelen sajtóanyaghoz mellékelve. 

 

 

II. „20 ÉVES AZ NKA” PROGRAMSOROZAT 

 

A Nemzeti Kulturális Alap az idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és 

határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó 

megünneplése kiemelt cél. A jubileumi alkalomból számos program előkészítését és 

lebonyolítását terveztük az idei évre. 

 

1. Országos előadás-sorozat 

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot 

indítottunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartottunk tájékoztató előadásokat, 

amelyek pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen 

beszámoltunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 

jogszabályváltozásokról, tájékoztatást adtunk a regisztrációs eljárás, illetve az online 

pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdésekre a helyszínen 

válaszoltunk, vagy esetleges problémákra megoldást kerestünk. 

 

Az előadás-sorozat állomásai: 

 

Június 

 XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó – 2013. június 14. 

 VII. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál (Szolnok), 2013. június 19. 

 Hegyalja Fesztivál (Tokaj), 2013. június 27. 

 

Július 

 21. Volt Fesztivál (Sopron), 2013. július 3. 

 IX. Shakespeare Fesztivál (Gyula), 2013. július 12. 

 XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, Tusnádfürdő – 2013. július 

27. 

 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 30. 

 

Augusztus 

 IV. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál – 2013. augusztus 15. 

 Tranzit – Fesztivál a Határon 2013, Kőszeg – 2013. augusztus 24. 

 Hajós Városi Könyvtár – 2013. augusztus 31. 

 

Szeptember 

 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1. 

 Vidéki Színházak Fesztiválja, Budapest, Thália Színház - 2013. szeptember 10. 
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2. Nemzetközi konferencia 

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a magyar 

parlament felsőházi termében. A konferenciára olyan intézmények vezetőit hívtuk meg, 

amelyek a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonlóan működnek, illetve 

kultúrafinanszírozással foglalkoznak. A konferencia célja, hogy a meghívott intézmények 

kölcsönösen jobban megismerjék egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát.  

 

A konferencia témája: 

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata 

 

Helyszín:  

Parlament, Felsőházi Terem (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) 

 

Időpont:  

2013. október 18. péntek 

 

A konferencia fővédnöke: 

Áder János 

Magyarország köztársasági elnöke 

 

Köszöntőt mond: 

Balog Zoltán  

emberi erőforrások minisztere, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke 

 

A konferenciát megnyitja: 

L. Simon László  

az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke,  

a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, a konferencia levezető elnöke 

 

A konferencia programja: 

 

10.15 – 10.45 L. Simon László 

alelnök, Nemzeti Kulturális Alap (Magyarország) 

A Nemzeti Kulturális Alap szerepe a magyar kultúrafinanszírozásban: húsz év 

tapasztalatai 

 

10.45 – 11.15 Elizabeta Kancheska-Milevska 

miniszter, Kulturális Minisztérium (Macedónia) 

A kultúrafinanszírozás gyakorlata Macedóniában 

 

11.15 – 11.45 Richard Russell  

igazgató, Angol Művészeti Tanács (Nagy-Britannia) 

Művészet és kultúra mindenkinek 

 

11.45 – 12.15 Kávészünet 

 

12.15 – 12.45 Eivind Falk  

igazgató, Szellemi Kulturális Örökség Központja (Norvégia) 

Kulturális tevékenységeink finanszírozása 

 

12.45 – 13.15 Olavi Laido  

elnök, Észtország Kulturális Alapítványa (Észtország) 

Észtország kulturális tőkéje 

 

13.15 – 14.30 Ebéd 
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14.30 – 15.00 Gerhard Kowar  

igazgató, Kulturkontakt Austria (Ausztria) 

Ez nem a pénzről szól, hanem a változásról! 

 

15.00 – 15.30 Julia Georgieva  

főtanácsadó, Nemzeti Kultúra Alap (Bulgária) 

Kultúrafinanszírozás Bulgáriában, a bolgár Kultúra Alap szerepe 

 

15.30 – 16.00 Dea Vidovic  

igazgató, Új Kultúra Alapítvány (Horvátország) 

A művészetek és a kultúra finanszírozásának logikája Horvátországban 

 

16.00 – 16.30 Zárszó 

 

A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolás biztosításával. 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb  

2013. október 14-ig a konferencia@nka.hu  

címen vagy a 1/327-4414-es telefonszámon szíveskedjék jelezni. 

 

A megadott határidőt követően nincs mód a jelentkezés elfogadására! 

 

Fontos információk: 

A konferencia helyszíne a Parlament Felsőházi terme.  

Az épületbe a belépés a VII. kapun keresztül, 8.30 és 10.00 óra között lehetséges. 

 

 

Belépés csak előzetes regisztrációval! 

 

Partnerünk: 

Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága 

 

Támogatóink: 

 

 
 

 
 

 

3. Jubileumi gálaest 

A konferenciát megelőző este, 2013. október 17-én 19 órai kezdettel zártkörű jubileumi 

gálaestet szervezünk a Művészetek Palotájában, amelyre meghívást kapnak a magyar 

kulturális kormányzat képviselői, a kulturális szakmai szervezetek vezetői, az NKA 

életében meghatározó szerepet betöltő személyek, illetve a nemzetközi konferencia 

meghívottai. 

Belépés csak előzetes regisztrációval, és névre szóló meghívóval lehetséges. 

 

 

4. Jubileumi kötet – 20 év, 20 interjú 

A kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap 

 

A Nemzeti Kulturális Alap létrehozásának 20. évfordulója alkalmából jubileumi kötetet 

jelentetünk meg A kultúra szolgálatában – 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap címmel. 
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A kötet előszavát Áder János köztársasági elnök jegyzi. 

 

A könyv az elmúlt 20 évet húsz beszélgetésben, a beszélgetésekhez kapcsolódó 

illusztrációkkal – fotókkal, infógrafikákkal –, az NKA jelentősebb programjait és a 

szervezet működését bemutató írásokkal eleveníti fel. A jubileumi kötetben megszólalnak 

az Alap jelenlegi és volt elnökei, az Igazgatóság vezetői, valamint az NKA életében 

meghatározó szerepet betöltő személyekkel. 

 

A kötet végén külön fejezetben soroljuk fel mindazokat, akik az elmúlt 20 évben 

bármilyen tisztséget betöltöttek az NKA-ban. 

 

A 200 oldalas kötet 2013. október 18-án, a nemzetközi konferencia napján jelenik meg. 

 

 

Elérhetőségeink 

 

Nemzeti Kulturális Alap 

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 

Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. 

t: (+36-1) 327-4300 

f: (+36-1) 327-4470 

e: igazgatosag@nka.hu 

 

Nemzetközi konferencia: 

konferencia@nka.hu 

(+36-1) 327-4414 

 

Budapest, 2013. október 1. 

NKA Igazgatósága 
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4.  Tájékoztató előadás – 2013. november 14. 

 

 

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

 

ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT 

 

TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS 
 
 

AGORA-Savaria Filmszínház 

 
Szombathely 

 
2013. november 14. csütörtök 14.00 óra 

 

 

 

I. „20 ÉVES AZ NKA” PROGRAMSOROZAT ISMERTETÉSE 

 

A Nemzeti Kulturális Alap az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és 

határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó 

megünneplése kiemelt stratégiai célkitűzésünk. Ebből a jubileumi alkalomból az alábbi 

programok előkészítését és lebonyolítását tervezzük. 

 

 

1. Országos előadás-sorozat 

A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot 

indítunk. Rendezvényeiken olyan témákról tartunk tájékoztató előadásokat, amelyek 

pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen 

beszámolunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 

jogszabályváltozásokról, tájékoztatjuk Önöket a regisztrációs eljárás, illetve az online 

pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdéseikre a helyszínen 

szívesen válaszolunk, vagy esetleges problémáikra megoldást keresünk. 

Amennyiben az előadás-sorozat bármelyik állomásán részt kíván venni, kérjük, hogy 

részvételi szándékát az nka20@nka.hu címen szíveskedjen jelezni. 

 

 

2. Nemzetközi konferencia 

2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szerveztünk Budapesten, a magyar 

parlament felsőházi termében. A konferenciára az európai unió más tagállamaiban 

működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívtuk meg. A 

konferencia célja volt, hogy a meghívott intézmények kölcsönösen jobban megismerjék 

egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. A konferenciáról bővebben a 

www.nka.hu/nka20 oldalon lehet tájékozódni. 

 

 

 

mailto:nka20@nka.hu
http://www.nka.hu/nka20
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II. TÁJÉKOZTATÓ AZ NKA-T ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL 

 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására 

kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet változásai: 

 

19. §   

(1) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát 

is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell. 

(2) Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 

100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban 

meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a 

Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül 

felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások. 

(3) Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által 

rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele 

a pályázó azonosítását biztosító  -  az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek 

megfelelően történő - előzetes regisztráció. 

(4) A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő 

rögzítésének időpontját kell tekinteni. 

(5) A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő 

felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott 

felhasználói fiókon keresztül történik. 

(6) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus 

visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni, a kézbesítéshez fűződő 

jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek. 

(7) Ha az Igazgatóság 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a 

pályázótól, az Igazgatóság ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha az 

Igazgatóság 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő 

munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az 

esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő 

közléshez fűződnek. 

(8) Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 

benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet. 

 

19/A. §  

(1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a 

kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott 

százalékában állapítják meg. 

(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja. 

(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére  az alelnök 

kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti, 

illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését. 

(4) A mérséklés vagy az elengedés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező 

igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése 

a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel 

aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy 

b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb 

szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné. 

(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának 

okait és körülményeit. 

(6) A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök a pályázót a kérelem 

beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1) 

bekezdés  h)  pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett 

felhívja a nevezési díj 8 napon belül történő befizetésére. 
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(7) Az alelnök a kérelmet támogató döntéséről 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot, 

valamint ezen határidőn belül intézkedik támogató döntésének az Alap portálján történő 

közzététele iránt. 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet változásai: 

 

Az Ávr. 78. §. (5a) pontja értelmében kizárólag részletekben lehet az olyan 

előfinanszírozással biztosított költségvetési támogatást kifizetni, amelynek 

összege meghaladja a három millió forintot. E rendelkezést nem kell alkalmazni az 

egyházak részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint olyan esetekben,  ahol 

a támogatott tevékenység időtartama nem éri el a hatvan napot.  

 

Az Ávr. 78. §. (9a) pontja értelmében a három millió forintot meghaladó összegű 

utófinanszírozással biztosított költségvetési támogatások esetén előleg 

kifizetésére egy vagy több részletben is sor kerülhet. Ha az előleg kifizetésére több 

részletben kerül sor, a kifizetés feltétele az előző előleg felhasználásnak igazolása vagy 

annak a 84. § (4a) bekezdése szerinti visszafizetése.  

Fentiekre figyelemmel a támogatási igényhez a pályázati adatlap 5.3. pontjában 

pontosan fel kell tüntetni a témához/programhoz kapcsolódó finanszírozási 

időszakot és a finanszírozási időszakokhoz rendelt kifizetések összegeit (a 

témához/programhoz kapcsolódó kifizetések összegét és a kifizetések összegének 

várható időszakát). A finanszírozási időszak ütemenként maximum 30 nap lehet (pl. 

január 1-től január 30-ig, a következő ütem január 31-től kezdődhet). A kifizetések 

összege összesen meg kell egyezzen a pályázati téma/program költségkalkuláció 4.1.5 C 

mezőben szereplő igényelt támogatás összegével. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ávr. 84. §-a (4a) bekezdése alapján az Ávr. 78. § 

(5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén, a támogató külön 

döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési 

támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő 

felhasználásról a részére történő kifizetést követő 30 napon belül nem gondoskodott.  

Ha a  kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét  a költségvetési támogatás 

felhasználására rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti,  a költségvetési 

támogatás kedvezményezett részére történő folyósításának napjától a felhasználása vagy 

visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti mértékű kamatot fizet. 

 

Az Ávr. 78. § (4b) bekezdése alapján, ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást 

a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban 

benyújtott és a támogató által elfogadott finanszírozási tervet módosítani kell. A 

visszafizetett költségvetési támogatás a módosított finanszírozási tervben foglaltak 

szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére. 

 

Alkotói támogatás igénylése esetén az 5.3. pontot nem kell kitölteni! 

 

Az 5.3. pontba beírt finanszírozási ütemterv kezdő és befejező időpontjának a 6.4. 

pontba írt pályázati témához/programhoz kapcsolódó kiadások felmerülésének kezdő és 

befejező időpontja közé kell esnie. Amennyiben 3 millió Ft alatt igényel támogatást, úgy 

azt nem szükséges részletekben kérnie. 
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Példák költségvetés visszatervezésére 

 

 Alapadatok: 

 A téma / program tervezett összköltsége: 10 millió forint 

 NKA-tól igényelt támogatás: 8 millió Ft  

 Megítélt támogatás: 4 millió Ft  

(A megítélt támogatás ismeretében van lehetőség az összköltség 

módosítására.) 

 

 1. példa 

 A pályázó nem él a visszatervezés lehetőségével és a pénzügyi elszámolás 

során az összköltség 8 millió Ft-ra módosul. 

 Ebben az esetben a megítélt 4 millió Ft támogatás 20%-át (8/10 millió Ft) 

az NKA Igazgatósága visszakövetelheti. 

 

 2. példa 

 A pályázó él a visszatervezés lehetőségével és az összköltséget 8 millió Ft-

ra módosítja. 

 Ebben az esetben 8/8 millió Ft arányát tekintve nincs a pályázónak 

visszafizetési kötelezettsége. 

 

 

Példa a finanszírozási ütemtervre 
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III. TÁJÉKOZTATÓ AKTUÁLIS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAINKRÓL 

 

Az NKA portálján található aktuális nyílt pályázati felhívások 2013. november 

14-én: 

 

Könyvkiadás Kollégiuma 

 

Felhívás könyvtáraknak a Márai-program III. fordulójában való részvételre 

 

A program célja: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 

kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 

hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs 

magyar szerzők támogatása és megismertetése. 

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a 

pályázati felhívás mellékletében megnevezett könyvtárak számára lehetőséget kínál arra, 

hogy a Márai-program III. listájáról az intézménye részére megállapított keret mértékéig 

a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Kft. (továbbiakban KELLÓ) honlapján, a 

marai.kello.hu elérési útvonalon könyveket rendelhessen meg. 

 A jelentkezéshez szükséges információk: 

• a III. Márai-lista rendelés céljából csak a pályázati felhívás mellékletében 

megnevezett könyvtárak számára érhető el, a felület lehetőséget biztosít a 

III. Márai-listán szereplő könyv és hangoskönyv dokumentumok 

megrendelésére. 

 A jelentkezéshez szükséges feltételek: 

• A KELLÓ a könyvtárak igazgatóit e-mail-ben tájékoztatja a jóváhagyott 

rendelés menetéről, továbbá elküldi számukra az adott könyvtár 

felhasználónevét és jelszavát, 

 A könyvtáraknak e-mailben válaszolva legkésőbb 2013. szeptember 

20-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a programban részt kívánnak-e 

venni (a könyvek megrendelése csak ez után lehetséges),  

 a megrendelt könyveket a KELLÓ megvásárolja a kiadóktól, majd 

eljuttatja a könyvtáraknak. 

 Felhívjuk a könyvtárak figyelmét arra, hogy a 600 címből saját keretük összegéig 

szabadon választhatnak könyveket! 

 Amennyiben a pályázatban résztvevő könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk 

vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 

évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől. 

 A III. Márai-listából történő rendeléseket a könyvtáraknak 2013. október 1.–2013. 

november 15-ig áll módjában leadni. 

 További információt a KELLÓ munkatársaitól lehet kérni. 

 

 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 

 

1. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról 

elnevezett berlini alkotómunka megvalósítása. 

 Pályázók köre: Professzionális fotográfus a korábban támogatottak 

kivételével. (Évente egy fotóművész részesülhet támogatásban.) 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. 

december 31. 

 Tervezett keretösszeg: 1 millió Ft. 

 

2. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett 

párizsi fotóművészeti alkotómunka megvalósítására. 
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 Pályázók köre: Professzionális fotográfus a korábban támogatottak 

kivételével. (Évente egy fotóművész részesülhet támogatásban.) 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. 

december 31. 

 Tervezett keretösszeg: 1 millió Ft. 

 

3. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a Victor Vasarelyről elnevezett 

párizsi képzőművészeti alkotómunka megvalósítására 2014. évben. 

 Pályázók köre: Professzionális képzőművész (a korábban „Victor Vasarely” 

ösztöndíjban részesültek kivételével, évente egy képzőművész részesülhet 

támogatásban). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. 

december 31. 

 Tervezett keretösszeg: 1 millió Ft. 

 

 

2013. II. félévi pályáztatási naptár 

 

Kollégium megnevezése 

Pályázat 

megjelentetésének 

határideje 

Pályázat 

benyújtási 

határideje 

Döntés 

legkésőbbi 

időpontja 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2013.07.10. 2013.08.12. 2013.10.21. 

Előadó-művészet Kollégiuma 2013.07.18. 2013.08.21. 2013.10.28. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 
2013.08.01. 2013.09.30. 2013.11.28. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 
2013.09.09. 2013.10.10. 2013.11.28. 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2013.09.09. 2013.10.10. 2013.12.10. 

Közművelődés és 

Népművészet Kollégiuma 
2013.09.10. 2013.10.11. 2013.12.11. 

Könyvkiadás Kollégiuma 2013.09.13. 2013.10.14. 2013.12.12. 

Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 
2013.09.19. 2013.11.13. 2014.01.16. 

Szépirodalom és 

Ismeretterjesztés Kollégiuma 
2013.09.20. 2013.10.21. 2013.12.12. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma 
2013.10.04. 2013.11.04. 2014.01.13. 

 
* A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM 
rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium 
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének 
elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos 
napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. 

 

 

IV. TÁJÉKOZTATÓ A REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁSRÓL ÉS AZ ONLINE 
PÁLYÁZATI RENDSZERRŐL 

 

A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012. 

(IV.05.) számú határozatával elfogadott az alábbiakat tartalmazza a 

költséghatékonyság növelése pont alatt: 

„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és 

hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a 

működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az elektronikus 

pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online fognak beérkezni az 

Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online fogják megkapni 
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bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly megtakarításokat 

eredményez majd.” 

A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online 

pályáztatás kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek 

rendelkezésre állásával együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online 

pályáztatás nem működik az országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól 

kellett kezdeni.  

A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak: 

 megfelelő jogi környezetben működjön, 

 hatékonyan segítse a pályázók életét, 

 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését, 

 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását, 

 eredményezzen költségcsökkenést. 

 

Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a 

pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy ún. előzetes 

regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület 

lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére 

regisztráció elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz. 

Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a 

hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez 

teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. Amennyiben a 

regisztráció időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik 

változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet 

egy-egy szervezet, vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a 

pályázók számára a bürokratikus teher. 

Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának 

növekedése az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül 

jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen 

pályázat, 

2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt 

elérhető, 

3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő 

kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető, 

4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak 

értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a 

kommunikáció. 

A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak 

az NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a 

döntésről szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az 

elszámolásukat is ezen keresztül nyújthatják be). 

2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások, 

amelyekre már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.  

A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív 

visszajelzést kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a 

pályázónak határidőben benyújtania pályázatát. 

A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a 

pályázatok elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől 

szintén pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi 

döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött 

dokumentumok és a kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A 

döntési felület nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és 

hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési folyamatot. 

 

2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére: 
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1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló 

levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és 

az ezzel kapcsolatos feladataikról. 

2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról. 

3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az 

eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és 

Közművelődési pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók 

részére) 

 

Statisztikai adatok 

 

Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása 

Év Fénymásolási költség (Ft) Fénymásolt papír (db) 

2009 11.710.492 1.228.672 

2010 13.192.133 1.412.434 

2011 10.517.475 1.126.068 

2012 7.998.982 870.401 

2013* 0 0 

* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján. 

 

Regisztráltak / Beérkezett online pályázatok számának kimutatása 

2012. december 31-ig: 2013. november 13-ig: 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli 

magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

2.785 db 

311 db 

2.323 db 

 

6 db 

145 db 

3.010 db 

24 GB 

Regisztráltak száma: 

 magánszemély: 

 szervezet: 

 határon túli 

magánszemély: 

 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 

Beküldött adatmennyiség: 

8.397 db 

2.784 db 

5.237 db 

 

67 db 

309 db 

13.889 db 

112 GB 

 

Elérhetőségek 
 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 

Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. 

t: (+36-1) 327-4300 

f: (+36-1) 327-4470 

e: igazgatosag@nka.hu 

 

NKA 20 előadássorozat: 

nka20@nka.hu 

(+36-1) 327-4320 

 

Regisztráció:  

regisztracio@nka.hu 

(+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4315 

 

Pályázat benyújtása:  

(+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4328 

 

Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása:  

(+36-1) 327-4328 

 

Budapest, 2013. november 13.   

   NKA Igazgatósága 


