
A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
hagyományos módon történő pályázat benyújtására 
 
 A pályázat célja: Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma közgyűjteményi vezetők és vezető-
helyettesek [(tag)intézmények (fő)igazgatói, (fő)igazgatóhelyettesei] szakmai továbbképzése 
érdekében külföldi tanulmányutak megszervezésére és lebonyolítására nyújt támogatást.  
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Intézmények nemzetközi tapasztalatszerzésére, kapcsolatok kialakítására 
  

                          Altéma kódszáma: 3503 
 A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft. 
 
A külföldi tanulmányutaknak az alábbi országokban kell megvalósulniuk: Egyesült Királyság, 
Hollandia, Dánia. Az NKA a pályázat keretében szakmai ágazatonként (könyvtár, levéltár, múzeum) 
5-5 fő, országonként 5 munkanapra szóló szakmai tanulmányútjának költségeit támogatja.  
A szakmai utaknak a fenti országok közgyűjteményi intézményszervezési és működtetési gyakorlatát 
kell vizsgálniuk, különös tekintettel a jó gyakorlatok tanulmányozására az alábbi területeken: 
 

• Intézménymenedzsment 
• Intézményfinanszírozás 
• Minőségbiztosítási rendszer működtetése 
• Szolgáltatások, bevételtermelő tevékenységek, üzleti megoldások 
• Ismeretátadás korszerű formáinak tanulmányozása 
• Önkéntesek bevonása a közgyűjtemények tevékenységébe 

 
A tanulmányút során a fenn említett területeken túl a szakterület speciális területei 

Könyvtár 
• Térségi hálózati szolgáltató rendszer működtetése a gyakorlatban 
• Szolgáltatás-menedzsment, közönségkapcsolat, szolgáltatás-népszerűsítés 
• Adatszolgáltatás, adatbázis-építés, digitalizálás és az ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatások 
 



 

Levéltár 
• Intézményi profil vizsgálata (tudományos tevékenység, belső feldolgozó munka, 

közművelődés, gyűjtőterületi tevékenység aránya, hangsúlyai) 
• Átmeneti levéltárak működése 
• Levéltáros és record-management képzés 
• Adatszolgáltatás, adatbázis-építés, digitalizálás és az ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatások 
• Látványraktárak, levéltári kiállítások, levéltár-pedagógia. 
 
Múzeum 
• Science center-ek – a megújult tudományos-technikai múzeumok által nyújtott 

látvány és interaktivitás új formáinak, lehetőségeik tanulmányozása 
• Múzeumnegyedek kialakításának, múzeumi koncentráció gyakorlatának 

tanulmányozása 
• Múzeumi szakemberek képzése, egyetemi programok, továbbképzési lehetőségek 

tanulmányozása 
• Kortárs művészeti múzeumok és galériák – magán- és közgyűjtemények 

viszonyának, a műkereskedelem, piac, muzealizáció jelenségének vizsgálata 
• Kiemelkedő városi múzeumok által folytatott „best practices”-ok tanulmányozása 

(közönségkapcsolat, pr-, bevételtermelő tevékenységek). 
 
Meghívott pályázók köre: 
 

• Könyvtár – Informatikai és Könyvtári Szövetség 
• Levéltár – Magyar Levéltárosok Egyesülete 
• Múzeum – Pulszky Társaság  

 
A pályázati cél megvalósításának időtartama:   2013. január 2.–2014. január 2. közötti időszak. 
 
A finanszírozás módja:  vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/ mértéke: 
 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát köteles befizetni a 
pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje”  pontban leírt feltételeknek 
megfelelően. 
 
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
 
 A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.   
 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• útiköltség (bel- és külföldi) 
• szállásköltség 
• biztosítás 



• csoportos étkezés (40 euro/nap/fő) 
• szervezési költségek, megbízási díj (a projekt költségvetésének max. 5%-a összeg erejéig) és 

annak járulékai,) 

 
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt.  
 
 
A  pályázati adatlaphoz csatolni kell: 

• a tanulmányúton résztvevők felsorolását, életrajzát, publikációs jegyzékét (a kiutazás 
feltétele a tárgyalási szintű angol nyelvtudás!) (levéltárak esetében az MNL kapcsán a 
jelenleg folyó szervezeti átalakulás miatt elegendő a pozíció megjelölése) 

• a tanulmányutak részletes programját, amely tartalmazza a meglátogatandó intézmények 
megnevezését, az adott intézményben megvizsgálandó területeket, valamint a 
tanulmányutak hasznosításának módját (workshop, szakmai konferencia, publikációk) 

• nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 
másolatát 

 
 
Nevezési díj megfizetésének rendje: 
 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni.  
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www. nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a pályáztatási menüpontban „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt 
leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 

A pályázat elbírálásának szempontjai:  

• a költségvetés realitása,  
• a szakmai tanulmányút programjának kidolgozottsága. 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás 
során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos 
dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti 
számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe), 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek 
másolatát, értékhatártól függetlenül, 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html


• a szakmai útról készült, legalább egy ív (40.000 n) terjedelmű publikáció szintű 
összegző tanulmányt, fényképekkel, 

• a szakmai út tapasztalatainak hasznosítását szolgáló rendezvény/kommunikációs 
esemény beszámolóját. 

 

 
 

*** 

TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   

 A  pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. 
évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.  

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező. 

b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi 
kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt Közzétételi kérelem.) kötelezően be kell nyújtani. (A 
nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: 
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc 

Az a) és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.  A hivatkozott 
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott -  
www.kozpenzpalyazat.gov.hu  - központi portálon. 

 A  támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami 
támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, 
melyet az Európai Bizottság az SA. 34770 (2012.N-2)-es számú határozatában hagyott jóvá. 
 

*** 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét   
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a 
pályáztatás eljárási rendjét: 
 
 

-  a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.  

 
-  a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, 
azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az 
ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet. 

 
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól 

történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező 
felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének 
elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 77.§-a részletesen tartalmazza. 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/


 
-  a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 

költségvetési 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 költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, 
és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét. 

 
 
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 
 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi 
adóra nem igényelhető és nem számolható el!  
 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. 
 
 A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet 
saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 
 
Pályázati adatlapot  kitölteni a portál („pályáztatás” cím alatt) „Aktuális pályázati felhívások” menüpontban 
található felhívások elején lévő „Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. „Minta” pályázati adatlap 
ugyanezen az elérési útvonalon „Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, 
pályázatként benyújtani nem lehet. 
 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely 
megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.  
 
 

*** 
 
A pályázatok 1 példányban 2012. december 13-ig (feladási határidőig) nyújthatók be 
kizárólag postai úton, az NKA Igazgatósának levelezési címére 
(H- 1388Budapest, Pf.82.) 
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.  
 
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak. 
 
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a 
pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. 
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 
 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási 
szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés 
megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen.  A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.  
 
      
 
                                                                                                      Közgyűjtemények Kollégiuma 


