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Az NKA szakmai kollégiumai 2022. évi beszámolójának szempontrendszere 
 
I. Pályázati tapasztalatok, szakmai kérdések 
 

1. A beérkezett pályázatok visszaigazolták-e a kiírt altémák helyességét? Ismertesse a 
Kollégium megállapításait! 

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?  

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 2022. évben? 

4. Hirdetett-e a Kollégium más kollégiummal közös pályázatot? Ha igen, ismertesse a 
közös pályázat tematikáját, eredményességét, tapasztalatait! 

5. Adjon számot a Kollégium a szakterületéhez tartozó folyóiratok támogatásáról! 
Milyen összegben nyújtott folyóirat támogatást, hány szervezet részére? 

6. A Kollégium értékelje a beérkezett és támogatott pályázatok alakulását a pályázók 
szervezeti formája, és székhelye (megyei bontás) szerint! 

7. Mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb megítélt összeg a Kollégium által 
meghirdetett nyílt pályázati altémákban? Tételenként indokolja döntését! 

8. A benyújtott pályázatok között milyen volt az egyedi és meghívásos pályázatok 
végleges aránya?  

9. Adjon számot a Kollégium a módosítási kérelmek alakulásáról és annak 
feltételezhető okairól! 

10. A korábbi évekhez képest észlelhető-e változás a beérkezett pályázatok számában, a 
pályázók felkészültségében, a pályázatok szakmai színvonalában, vagy valamely 
részterület előretörésében, illetve visszaszorulásában? 

11. Találkozott-e a Kollégium munkája során a szakterületre jellemző, speciális 
problémával? Ha igen, milyen területen? A Kollégium milyen lépéseket lát 
szükségesnek, és tett esetleg a probléma megoldásában? 

 
II. Működési kérdések 

1. Milyen a Kollégium kapcsolata a Bizottsággal, és más kollégiumokkal, valamint az 
NKA Igazgatóságával?   

2. 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 a Kollégium döntésekor, hogy a 
pályázó nyert-e másutt az adott témában pályázatot, mekkora támogatási 
összeggel? 

3. Milyen új pályázatok kiírását tervezi a Kollégium a 2023. évben? Foglalja össze 
néhány mondatban a 2023. évre tervezett főbb célkitűzéseket, prioritásokat. 

 


