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I. A program célja, rendelkezésre álló forrása 

 

 A NKA Cseh Tamás Programjának célja, hogy támogassa a könnyűzenei 

utánpótlást, és elősegítse a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeit, külföldi 

népszerűsítését. 

 A program 7+1 alprogramból áll, a rendelkezésre álló forrás az üres adathordozók 

után szedett jogdíjakból származó bevétel 25%-a. 

 2014-ben 500 millió forint, 2015. és 2016. években 100-100 millió forint 

biztosított. 

 

 

II. Az üres adathordozók jogdíjának átadásáról szóló jogszabály 

 

 A szerzői jogról szóló törvény hatályos rendelkezése: „89. § (11a) A 20. és 21. §-

ban meghatározott díjakból származó bevétel 25%-át a jogosultak érdekében 

kulturális célra kell felhasználni. A 20. és 21. §-ban meghatározott díjakat 

megállapító közös jogkezelő szervezet köteles az e bekezdés szerinti összeget 

kulturális célra az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül az NKA 

számára átadni. Az NKA az átvett összeget a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 

törvényben foglalt támogatási célokra használja fel a 20. § (4)-(5) és 21. § (6) 

bekezdésben meghatározott jogosulti csoportok javára.” 

 

 

 

III. Cseh Tamás Program meghirdetett pályázatai 

 

Nyílt pályázati felhívások: 

 

1./ Pályakezdő előadók, zenekarok támogatása 

 

 Pályázati cél: Fiatal pályakezdő előadók, zenekarok első hang- és képfelvételének 

elkészítésének, valamint a pályára lépést támogató kommunikáció 

megvalósításának támogatása. 

 A Cseh Tamás Program zenekar-mentor beosztása: www.nka.hu/cstp/zenekar-

mentor 

o Beérkezett pályázatok száma: 201 db 

o Támogatott pályázatok száma: 42 db 

o Megítélt támogatás összege: 79.529.875 Ft 

 

http://www.nka.hu/cstp/zenekar-mentor
http://www.nka.hu/cstp/zenekar-mentor
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2./ Vidéki könnyűzenei klubok programjainak támogatása 

 

 Pályázati cél: Vidéki könnyűzenei klubok zenei programjainak támogatása. Célja, 

hogy a fővároson kívüli olyan könnyűzenei koncerthelyszínek működjenek, ahol 

élőzenei koncertet vállaló előadók rendszeresen felléphetnek. 

 A pályázónak legalább 8 különböző együttes önálló koncertjét kell megrendeznie. 

A fellépők kizárólag a klub működésének helyszínétől eltérő megyéből 

érkezhetnek. 

 Kizárólag élőzenei, belépődíjas koncertek megvalósítása támogatható. 

o Beérkezett pályázatok száma: 60 db 

o Támogatott pályázatok száma: 49 db 

o Megítélt támogatás összege: 89.363.000 Ft 

 

 

3./ Előzenekari alprogram 

 

 Pályázati cél: Pályakezdő, fiatal együttesek, előadóművészek előzenekarként 

történő élőzenei fellépéseinek elősegítése. A pályázatot a főzenekar nyújthatja be. 

 Műfajilag minden könnyű-, jazz és népzenei műfajba besorolható, élőzenét 

szolgáltató zenekar felléptethető, legalább 20 perc tiszta játékidőt kell biztosítani. 

o Beérkezett pályázatok száma: 30 db 

o Támogatott pályázatok száma: 18 db 

o Megítélt támogatás összege: 55.990.000 Ft 

 

 

4./ Médiatámogatási alprogram 

 

 Pályázati cél: Nem országos lefedettségű vagy vételkörzetű – helyi vagy 

kisközösségi – rádiókban és televíziókban induló vagy már futó műsorok 

támogatása, amelyek a magyar könnyűzenével foglalkoznak, és a támogatásnak 

köszönhetően helyet biztosítanak a Cseh Tamás Programnak. 

 A Kollégium célja volt, hogy megyénként, illetve a fővárosban maximum kettő 

médium részesüljön támogatásban az országos lefedettség érdekében. 

o Beérkezett pályázatok száma: 22 db 

o Támogatott pályázatok száma: 19 db 

o Megítélt támogatás összege: 59.876.000 Ft 

 

 

5./ A magyar könnyűzene külföldi, nemzetközi megjelenését támogató alprogram 

 

 A Cseh Tamás Program keretén belül a magyar zeneművészet nemzetközi 

jelenlétének elősegítése, nemzetközi szerepvállalásának növelése, külföldi 

nemzetközi zeneművészeti vásárokon a könnyű-, jazz és népzenei műfajba 

besorolható élőzenei produkciókkal való jelenlétének támogatása.  

 A kortárs magyar zeneművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése érdekében 

jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre. Pályázni a 2015. évben 

megrendezésre kerülő jelentős zenei vásárokon való részvételre lehet (pl. Womex, 

Frankfurti Zenei Vásár, stb.). 

o Beérkezett pályázatok száma: 8 db 

o Támogatott pályázatok száma: 7 db 

o Megítélt támogatás összege: 14.800.000 Ft 
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 A Cseh Tamás Program keretén belül könnyű-, jazz és népzenei műfajba 

besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, 

élőzenei felléptetésének elősegítése (vendégszereplések, koncertsorozatok, 

turné). 

 A Kollégium kizárólag élőzenei koncertek megvalósítását támogatja (élőzenei 

koncert az együttes, a szólista, az énekes és a kíséret tekintetében egyaránt). 

o Beérkezett pályázatok száma: 131 db 

o Támogatott pályázatok száma: 93 db 

o Megítélt támogatás összege: 51.125.000 Ft 

 

 A Cseh Tamás Program keretén belül könnyű-, jazz és népzenei műfajba 

besorolható, élőzenei produkciók nemzetközi médiában történő reprezentációja. 

 A Kollégium kizárólag egy évnél nem régebben készült produkció (hanganyag, 

videoklip) promotálását támogatja. 

o Beérkezett pályázatok száma: 11 db 

o Támogatott pályázatok száma: 9 db 

o Megítélt támogatás összege: 3.240.000 Ft 

 

 

Meghívásos pályázati felhívások: 

 

6./ A Cseh Tamás Archívum támogatása 

 

 Pályázati cél: A Magyar Nemzeti Levéltár feladata a Cseh Tamás Archívumban 

őrzött dokumentumok és iratanyag állományvédelmi digitalizálása, a digitalizált 

állományok kutatóteremben való hozzáférhetővé tétele, továbbá az Archívum 

őrizetében lévő iratanyagról adatbázis készítése, az adatbázis és a digitalizált 

tartalmak honlapon való közzététele. 

o A feladat végrehajtására megítélt támogatás összege: 20.000.000 Ft. 

 

 

7./ A Cseh Tamás Programiroda létrehozása 

 

 A Cseh Tamás Programiroda feladatai: 

o Az Első Hang- és Képfelvétel Elkészítését Támogató Alprogram 

meghallgatásának lebonyolítása. 

o A Jogdíjbevételek Növekedését Ösztönző Alprogram kapcsán olyan 

kampányok indítása, amelyek a jogdíjak törvény szerinti megfizetésére 

ösztönöznek. 

o A Könnyűzenei Örökség Megőrzésének Alprogram kapcsán a magyar 

könnyűzenei örökséghez kapcsolódó kutatások elindítása. 

o A Zenei Menedzsmentet Támogató Alprogramban a könnyűzenei 

menedzsment fejlesztése. 

o A Média Támogatási Alprogram kapcsán a program népszerűsítésének 

elősegítése. 

o A Cseh Tamás Program honlapjának létrehozása, folyamatos aktualizálása, 

archiválása, a Program kommunikációja. 

o Megítélt támogatás: 2014-2015-2016. évekre 100-100-100 millió Ft. 
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IV. A Cseh Tamás Program további eredményei 

 

 Backstage (workshop) sorozat: öt alkalomból álló ingyenes, egész napos 

workshop sorozat. 

 

 „Azok a régi csibészek” című programsorozat: a könnyűzenei örökség 

megőrzésére irányuló alprogram. 

 

 Állandó megjelenés a Petőfi TV- és Rádióban: a Vadonat című műsorban az 

újonnan elkészült kezdő zenekaros dalokat, és videoklipeket folyamatosan 

sugározzák. 

 

 Kezdő előadók, zenekarok közül már hatan jelentették meg saját, önálló 

albumukat:  

o Bagossy Brothers, 

o Fatal Error,  

o Infusion trio,  

o Lóci játszik, 

o Raphlexz, 

o Volume Under Kontroll (VUK). 

 

 3 kezdőzenekar, a Babel, a Headbengs és a Margaret Island, valamint egy 

előzenekaros nyertes zenekarunk, az Ocho Macho is bekerült az idei Nagy-Szín-

Pad program döntősei közé. 

o A Nagy-Szín-Pad idei győztese: az Ocho Macho! 

 

 ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál (Eger) idei évi győztese: a Soul Surge, kezdő 

zenekaros pályázónk! 

 

 

V. A Nemzeti Kulturális Alap és a Cseh Tamás Program országos tájékoztató 

előadásainak tervezett állomásai 

 

 2015. június 12. Pécsi Országos Színházi Találkozó (Pécs) 

 2015. június 17. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál (Szolnok) 

 2015. július 16. Kingdom of Hegyalja (Tokaj-Rakamaz) 

 2015. július 17. EFOTT (Velence) 

 2015. július 27-29. Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs) 

 2015. augusztus 7-8. II. Történelmi Borok Fesztiválja (Fertőd-Eszterháza) 

 2015. augusztus 19-22. STRAND Nagyon Zene Fesztivál (Zamárdi) 

 2015. szeptember 26. XX. Peronmusic Tehetségkutató Fesztivál (Tatabánya) 

 

 

Cseh Tamás Programmal kapcsolatos információ:  

 

www.nka.hu/cstp 

 

www.csehtamasprogram.hu 

 

www.youtube.com/watch?v=62u8WzPKvAI 

 

Budapest, 2015. június 3. 

NKA Igazgatósága 

http://www.nka.hu/cstp
http://www.csehtamasprogram.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=62u8WzPKvAI

