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Helyben

,,Miért nincs egyeztetés?" rímmel a Házszabály 91 . S-a alapján kérdést ldvánok benyújtani
Bozáki Andráshoz, a Nemzeti Kulturális axökség Minisztériumát vezető niúiíazterhez .
A kérdésre a választ írásbann kétetm-

Tisztelt Miniszter Úr!

Ún 2005. május 104 válaszában volt szíves válaszolni kosábbz, az NKA és a miniszteri keret
összehangolását étirtó kcxdésemre . Sajnálatos módon azonban figyel-mit láthatölag elkerülték a
kérdés lényegéhez tartozó, általam szóvá tett problémák . Pedig a Népszabadság 2005. május 12-i
számában Vámos Mí 6s, az NKA szépirodalmi kollégiumának ellnöke a következőket állította az
Orrak folytatott beszélgetéscról: „Ó [azaz COn] egyetértett. Azzal is, atoit ugyancsak zavarónak
érzek, hogy ugyanazok, akik náhumk pályázatot nyújtanak be, a miniszteméli is kérnek az ó
keretéből, és a két pénzforrás közótt nincs sem-miféle egyeztetés.Altalános gyakorlat, hogy aki
nálunk nem nyer, a tainiszterhez fordul . Javasoltam, legalább cseréljük ki néhaa egymás között az
adatokat. Az sem ártana, ha a nézeteket is kicserélnénk" .

Kérdezem Miniszter Urat :
1. Miért nincs egyeztetés az NKA szakmai kollégiumai "x k pályázati elbírálásai és miniszteri
kexctból odaítélt összegek fölötti dötmtésck közorr, különösen, ha ezt az egyik kollégiumi elnök
már kérte is Öntől? Vagy ha van, miért szem beszélt arról korábbi válaszában?
2. Ha igaz az, amit Cin válaszában állított, nevezetesen, hogy a „szakmai kollégiumok konkrét
döntéseibe sem a miniszter, sem az NKA elnöke nem avatkozhat be", akkor legalább saját
döntései előtt J mert hát azokba mégiscsak beleszé1hat - miért nem tájékozódik az adott lapnak
juttatott, korábban megítélt az évi NKA támogatásokröP
3. Egy percig sem vitatván a írtara-hu portál „sajátos, a kortárs irodalszmat kiemelt módon támogató
szerepét", mi indokolta azt, hogy éppen ez az interrletes folyáitat kapjon két, párhuzamos
forrásbál1 is lyen jelentós támogatást? Nem volt elég az NZ{A-tál kapott csszeg, s ilyenformán
3n a portál költségvetésének ismeretében döntött ilyen na lelkűen? Vagy rimás szempontok

vezérelték? Esetleg más - akár intexma,etes, altár nem internetes - folyóiratról nem lenne
eltnondhatö az, hogy „sajátos, a kortárs irodalmat kiexzmrlt módo " támogatja?

Tisztelettell várom étdern3 válaszait .
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Budapest, 2005. jtinius 3 .
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