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A SZERZŐI JOGDÍJBEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL DÖNTŐ IDEIGLENES 
KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 
 

A közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
89. § (8) és (10)-(11) bekezdései értelmében a jogdíj- és egyéb bevételeik 
kulturális célú felhasználásra szánt részét a Nemzeti Kulturális Alap számára 
történő átadással – az átvétel tárgyában kötött megállapodás és a jóváhagyott 
támogatási politika rendelkezései szerint – használják fel kulturális célra. 
Az NKA-val a következő közös jogkezelő szervezetek kötötték meg az átvétel 
tárgyában a megállapodást: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, 
FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, HUNGART Vizuális 
Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, Magyar Irodalmi Szerzői 
Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület. 
 
1. Téma/cél: Alkotói támogatás 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 

1. a) Alkotói támogatás új magyar költői művek megalkotására. 
Pályázni még nem publikált, hosszabb lélegzetű új költői művek (pl. poéma, versciklus, 
szonettkoszorú, verses regény, hosszúvers, verseskötet) megírására lehet. 
 

Altéma kódszáma: 7802/2 
 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.100.000 Ft. 
 

Igényelhető támogatás: maximum 600.000 Ft. 
 
Pályázók köre: szépirodalmi költői művek szerzői, mint magánszemélyek.  
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó erre az altémára egy pályázatot 
nyújthat be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő.   
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: 
• alkotói támogatás. 
 

A jogcímet a pályázati adatlap költségkalkulációjában a 4. pont 4.1.1. személyi jellegű 
költségek sorában kell feltüntetni. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén 
azonos, járulékokat nem tartalmazhat. 
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a tervezett mű leírása (téma, műfaj, terjedelem), 
2. a tervezett mű megjelenési lehetőségeinek ismertetése, 
3. a szerző rövid szakmai életrajza, 
4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata, 
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a pályázatban vállalt mű terjedelme, eredetisége, művészi értéke, szakmai 
színvonala,  

• a szerző korábbi szakmai eredményei, sikerei, díjai, kitüntetései, egyéb 
elismerései, a költői pályán eltöltött éveinek száma.    

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve, az 
elszámolás benyújtása/szakmai beszámoló menüpont alatt tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• az elkészült mű egy példányát bármely olvasható formátumban.  
 
 

1. b) Alkotói támogatás új, magyar, komolyzenei művek megalkotására. 
Pályázni 2011.december 31-ig az Artisjusnál műbejelentéssel be nem jelentett új zenemű 
zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet. 

Altéma kódszáma: 7802/3 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www.nka.hu/
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Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 73.500.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 4 millió Ft. 
 
Pályázók köre: zeneszerzők és zeneszövegírók, mint magánszemélyek. Társszerzők 
pályázatukat csak egyénileg nyújthatják be, az értékelés pályázatonként külön-külön 
történik. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó erre az altémára – több mű megírása 
esetén összevontan – egy pályázatot nyújthat be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. A támogatás utalása 1 millió Ft 
támogatási összegig egy részletben, 1 millió Ft feletti támogatási összeg esetén havi 
rendszerességgel történik. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: 

- alkotói támogatás. 
 
A jogcímet a pályázati adatlap költségkalkulációjában a 4. pont 4.1.1. személyi jellegű 
költségek sorában kell feltüntetni. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén 
azonos, járulékokat nem tartalmazhat. 
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a tervezett mű leírása (műfaj, terjedelem, hangszerelés), 
2. esetleges szerzőtársak megnevezése, hozzájáruló nyilatkozata, 
3. adaptáció esetén a jogtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, 
4. esetleges egyéb jogosultak hozzájáruló nyilatkozata, 
5. a szerző rövid szakmai életrajza, 
6. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata, 
7. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
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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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a pályázatban vállalt mű műfaja, terjedelme, hangszerelése, kidolgozottsága, 
eredetisége, művészi értéke, szakmai színvonala, 

• a szerző korábbi szakmai eredményei, sikerei, díjai, kitüntetései, egyéb 
elismerései, a szerzői pályán eltöltött éveinek száma. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/szakmai beszámoló menüpont alatt tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

– az elkészült zenemű kottáját, vagy hangfelvételét mp3 vagy mp4 formátumban- 
 
 
1. c) Alkotói támogatás új magyar könnyűzenei művek (ideértve a jazzt is) 

zenéjének és/vagy szövegének megalkotására. 
Pályázni 2011. december 31-ig az Artisjusnál műbejelentéssel be nem jelentett új 
zenemű zenéjének és/vagy szövegének megírására lehet. 

 
Altéma kódszáma: 7802/4 

 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 46.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 3 millió Ft. 
 
Pályázók köre: zeneszerzők és zeneszövegírók, mint magánszemélyek. Társszerzők 
pályázatukat csak egyénileg nyújthatják be, az értékelés pályázatonként külön-külön 
történik. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó erre az altémára – több mű megírása 
esetén összevontan – egy pályázatot nyújthat be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. A támogatás utalása 1 millió Ft 
támogatási összegig egy részletben, 1 millió Ft feletti támogatási összeg esetén havi 
rendszerességgel történik. 
 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

- alkotói támogatás. 
 
A jogcímet a pályázati adatlap költségkalkulációjában a 4. pont 4.1.1. személyi jellegű 
költségek sorában kell feltüntetni. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén 
azonos, járulékokat nem tartalmazhat. 
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a tervezett mű leírása (műfaj, terjedelem, hangszerelés), 
2. esetleges szerzőtársak megnevezése, hozzájáruló nyilatkozata, 
3. adaptáció esetén a jogtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, 
4. esetleges egyéb jogosultak hozzájáruló nyilatkozata, 
5. a tervezett mű megjelenési és megszólalási lehetőségeinek leírása, 
6. a mű előadására felkérni tervezett előadóművészek, együttesek megnevezése, 
7. a szerző rövid szakmai életrajza, 
8. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata, 
9. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elbírálás szempontjai: 
• a pályázatban vállalt mű műfaja, terjedelme, hangszerelése, kidolgozottsága, 

eredetisége, művészi értéke, szakmai színvonala,   
• a szerző korábbi szakmai eredményei, sikerei, díjai, kitüntetései, egyéb 

elismerései, a szerzői pályán eltöltött éveinek száma.    
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/szakmai beszámoló menüpont alatt tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

– az elkészült zenemű kottáját, vagy hangfelvételét mp3 vagy mp4 
formátumban. 

 
 

2. Téma/cél: 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. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18.500.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7831 
 
Pályázók köre: a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a hang- és 
képfelvételeket készítő, a kiadványokat megjelentető magánszemélyek és jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. augusztus 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadói tiszteletdíj,  
• szerzői jogdíj,  
• kottakölcsönzés és –beszerzés,  
• terembérleti díj,  
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• hangszerbérlet, 
• hangszerhangolás,  
• hangszerszállítás,  
• utazási költség,  
• szállásköltség,  
• reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok). 

 
Hang és képanyagok készítése esetén támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető: 

- előadói tiszteletdíj, 
- szerzői jogdíj, 
- stúdióköltség (beleértve az utómunkákat), 
- CD, DVD, blu-ray hang- és képfelvétel sokszorosítása, 
- képfelvétel készítés és utómunka költsége. 

 
Kiadványok megjelentetése és terjesztése esetén támogatás az alábbi jogcímekre 
igényelhető:  

- előadói tiszteletdíj, 
- szerzői jogdíj, 
- kottagrafika, 
- szkennelési költség, 
- nyomdaköltség. 

 
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű 
költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás 
terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek. 
 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a projekt tervének leírása,  
2. részletes költségvetés, ami a program megvalósulása során várható bevételeket is 

tartalmazza (a bevételeket a pályázati adatlap költségkalkulációjában a 4.4.2. 
pont alatt is fel kell tüntetni!),  

3. a nyilvános előadás szervezőjének vagy előadójának szándéknyilatkozata,  
4. a nem szerzői kiadású hanghordozó kiadójának szándéknyilatkozata,  
5. az online tartalomszolgáltató szándéknyilatkozata,  
6. a kortárs magyar zenét érintő kották, zenetudományi, zenepedagógiai és 

zenekritikai művek kiadójának szándéknyilatkozata, 
7. egyéb megjelenés esetén szándéknyilatkozat a művet a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tevő személytől vagy szervezettől, 
8. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata, 
9. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
 
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.  
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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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a projekt mérete, hatóköre, nyilvánossága,  
• a projekttel érintett kortárs magyar zeneművek száma, illetve a művek 

terjedelme,  
• a projekt művészi és technikai színvonala,   
• a projekt szervezőjének és/vagy előadóinak korábbi tevékenysége. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a projekt megvalósulásának ismertetését, bevételét, 
• az elért hallgatók számát,  
• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat,  
• az esemény média megjelenését,  
• kiadványok esetében az elkészült kiadványt két példányban. 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

3. Téma/cél: Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi 
megszólalásának és terjesztésének támogatása: hangversenyek, vagy 
hangversenysorozatok megrendezése; hang- és képanyagok készítése; 
kiadványok megjelentetése.  
 
 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 46.000.000 Ft. 

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


9 

 

 
Altéma kódszáma: 7832 

 
Pályázók köre: a koncerteket, előadásokat megrendező, a hang- és képfelvételeket 
készítő, a kiadványokat megjelentető magánszemélyek és jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013.augusztus 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadói tiszteletdíj,  
• szerzői jogdíj,  
• kottakölcsönzés és beszerzés,  
• terembérleti díj,  
• hangszerbérlet, 
• hangszerhangolás,  
• hangszerszállítás,  
• utazási költség,  
• szállásköltség,  
• reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok). 

 
Hang és képanyagok készítése esetén támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető: 
• előadói tiszteletdíj, 
• szerzői jogdíj, 
• stúdióköltség (beleértve az utómunkákat), 
• CD, DVD, blu-ray hang- és képfelvétel sokszorosítása, 
• képfelvétel készítés és utómunka költsége. 

 
Kiadványok megjelentetése és terjesztése esetén támogatás az alábbi jogcímekre 
igényelhető:  
• előadói tiszteletdíj, 
• szerzői jogdíj, 
• kottagrafika, 
• szkennelési költség, 
• nyomdaköltség. 

 
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű 
költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás 
terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek. 
 
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.  
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Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 
1. a projekt tervének leírása,  
2. részletes költségvetés, ami a program megvalósulása során várható bevételeket is 

tartalmazza (a bevételeket a pályázati adatlap költségkalkulációjában a 4.4.2. 
pont alatt is fel kell tüntetni!),  

3. a nyilvános előadás szervezőjének szándéknyilatkozata,  
4. a nem szerzői kiadású hanghordozó kiadójának szándéknyilatkozata,  
5. az online tartalomszolgáltató szándéknyilatkozata,  
6. a kortárs magyar zenét érintő kották, zenetudományi, zenepedagógiai és 

zenekritikai művek kiadójának szándéknyilatkozata, 
7. egyéb megjelenés esetén szándéknyilatkozat a  művet a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tevő személytől vagy szervezettől, 
8. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata, 
9. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a projekt mérete, hatóköre, nyilvánossága,  
• a projekttel érintett kortárs magyar könnyűzenei művek száma, illetve a 

művek terjedelme,  
• a projekt művészi és technikai színvonala,   
• a projekt szervezőjének és/vagy előadóinak korábbi tevékenysége, 
• a projekt hatása a könnyűzenei alkotói aktivitásra.    

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a projekt megvalósulásának, bevételeinek ismertetését,  
• az elért hallgatók számát,  
• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat,  

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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• az esemény média megjelenését,  
• kiadványok esetében az elkészült kiadványt két példányban. 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

4. Téma/cél: Fiatal hazai, pályakezdő komolyzenei előadóművészek diploma-
hangversenyeinek megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, 
bel- és külföldi kurzusokon való részvételük támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 200.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7833 
 
Pályázók köre: szakirányú felsőfokú végzettséggel és/vagy szakképzettséggel 
rendelkező, vagy szakirányú felsőfokú tanulmányaikat folytató magánszemélyek. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014.05.31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• terembérlet,  
• hangszerszállítás, 
• utazási költség, 
• kottakölcsönzés díja. 
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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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a megpályázott esemény(ek) helyszínének, időpontjának és programjának leírása, 
2. szakmai önéletrajz, 
3. a végzettséget igazoló okirat másolata vagy 30 napnál nem régebbi 

iskolalátogatási igazolás, 
4. befogadó nyilatkozat a rendezvény helyszínének tulajdonosától vagy kezelőjétől, 
5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a megpályázott rendezvény, esemény szakmai jelentősége, 
• zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó események, 
• fiatal alkotó- és előadó-művészeket bemutató hangversenyek,  
• mesterkurzusok esetében az előadók köre. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• az esemény programjának ismertetését,  
• a hallgatók, résztvevők számát,  
• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat,  
• az esemény média megjelenését, vagy egyéb szakmai értékelését. 

 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

5. Téma/cél: A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a kortárs 
improvizatív zene (jazz) művészileg és szakmailag színvonalas hazai 
értékeinek rendszeres bemutatása élő előadásokon. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 28.000.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7834 
 
Pályázók köre: rendező szervek, amelyek vállalják, hogy a tárgyidőszakban legalább 
100, kizárólag élőzenei előadást tartanak (az élőzenei előadások során sem úgynevezett 
teljes playback, sem úgynevezett fél-playback, vagy ezekhez hasonló egyéb technikával 
nem helyettesítik az élőben játszó zenészt). 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium előírja. 
 
Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 50%-
a. 
 
Saját forrás a 368/2011.  (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) 
pontjai alapján kerül meghatározásra. 
A megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással 
együttesen kell elszámolni (megítélt támogatás: 0,5 = elszámolandó összeg) 
A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell 
tüntetni. 
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

– előadói tiszteletdíj,  
– szerzői jogdíj,  
– hangszerszállítás,  
– utazási költség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a rendezvény közreműködőinek szándéknyilatkozata,  
2. a koncertek programja, helyszíne, időpontja, száma, részletes költségvetése, 
3. befogadó nyilatkozat a rendezvény helyszínének tulajdonosától, bérlőjétől vagy 

kezelőjétől,  
4. előadássorozat esetén sorozatonkénti költségvetés, 
5. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a tárgyidőszakban minimum 100 élőzenei 

előadást tart,  
6. az előírt saját forrás rendelkezésére állásáról szóló igazolás (a saját forrást 

igazolni az adatlap kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint kell), 
7. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
8. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,  
• a koncertek száma,  
• a programok műfaji jellege,  
• a fiatalok, pályakezdők bemutatkozási lehetőségei. 

 
 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangját, elismertségét,  
• a programmal elért közönség összetételének ismertetését, 
• a programok műfaji jellegét,  
• a rendezvények egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségét, 

eredményeit. 
 

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó nevére szóló 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. 

 
 

6. Téma/cél: Fiatal, hazai rockzenei előadóművészek bel- és külföldi 
bemutatkozásának, turnéjának támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 200.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7835 
 
Pályázók köre: a tervezett rockzenei koncerteken fellépő előadóművészek, mint 
magánszemélyek. Egy zenekar egy koncertre maximum 200.000 Ft támogatást 
kaphat. 
A zenekar nevét kérjük a pályázati témában feltüntetni. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, köteles 
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” 
pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
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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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• hangszerszállítás,  
• utazási költség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a rendezvény közreműködőinek szándéknyilatkozata,  
2. a koncertek programja, helyszíne, időpontja, száma, részletes költségvetése, 

útvonalának terve, 
3. nyilatkozat, amely tartalmazza a zenekar nevét és tagjainak felsorolását, 
4. befogadó nyilatkozat a rendezvény helyszínének tulajdonosától, bérlőjétől vagy 

kezelőjétől,  
5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a közreműködő előadók elismertsége,  
• a koncertek száma,  
• a programok műfaji jellege,  
• a fiatalok, pályakezdők bemutatkozási lehetőségei. 

 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangját, elismertségét,  
• a programmal elért közönség összetételének ismertetését, 
• a programok műfaji jellegét,  
• a rendezvények egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségét, 

eredményeit. 
 

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó nevére szóló 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. 

 
 

7. Téma/cél: A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit képviselő 
előadóművészek, együttesek külföldi vendégszereplésének támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: pályázatonként maximum 200.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7836 
 
Pályázók köre: a tervezett külföldi jazz koncerteken fellépő előadóművészek, mint 
magánszemélyek. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
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Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• hangszerszállítás,  
• utazási költség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a rendezvény közreműködőinek felsorolása, 
2. az együttes neve, tagjainak névsora,  
3. a rendezvény, esemény programja, helyszíne, időpontja, részletes költségvetése, 
4. felkérés és/vagy meghívólevél a külföldi rendezvény szervezőjétől, valamint a 

dokumentum magyar nyelvű fordítása, 
5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi elismertsége,  
• a koncertek helyszíne, száma, az esemény rangja,  
• a fiatalok, pályakezdők bemutatkozási lehetőségei. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangját, elismertségét,  
• a programmal elért közönség összetételének ismertetését, 
• a programok műfaji jellegét, zenei összetételét, 
• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat, 
• az esemény média megjelenését, vagy egyéb szakmai értékelését. 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

8. Téma/cél: Hazai népi koncertzenekarok belföldi bemutatkozásának, 
vendégszereplésének támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7837 
 
Pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező népi koncertzenekarok (népi eredetű – 
cigányzene, népies műdal – műveket előadó zenekar vonós és/vagy fúvós 
összeállításban, cimbalommal vagy más népi hangszerrel, illetve énekekkel kiegészítve). 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.-2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• vendégművészek tiszteletdíja, 



20 

 

• hangszerszállítás,  
• utazási költség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a rendezvény közreműködőinek szándéknyilatkozata,  
2. a koncertek programja, helyszíne, időpontja, útvonalának terve, 
3. befogadó nyilatkozat a rendezvény helyszínének tulajdonosától, bérlőjétől vagy 

kezelőjétől,  
4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• az előadás szakmai jelentősége,   
• a koncertek száma,  
• a programok színvonala,  
• a fiatalok, pályakezdők bemutatkozási lehetőségei. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangját, elismertségét,  
• a programmal elért hallgatói közösség, közönség összetételének ismertetését, 
• a programok műfaji jellegét,  
• a zenei színvonalat, 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat, 
• az esemény média megjelenését, vagy egyéb szakmai értékelését. 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

9. Téma/cél: Magyar prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, 
előadás- sorozatok színházi, bábszínházi bemutatásának támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 28.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft. 

Altéma kódszáma: 7838 
 
Pályázók köre: hivatásos színházak, mint jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó a témában egy 
pályázatot (ami egyben egy előadást jelent) nyújthat be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.–2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadói tiszteletdíj,  
• szerzői jogdíj, 
• terembérleti díj,  
• eszközbérleti díj, 
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• technikai eszközök bérleti díja, 
• szállítási költség,  
• utazási költség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a produkció részletes leírása, szinopszisa (szerző, cím, rendező, szereposztás, 
alkotók, közreműködők feltüntetésével), 

2. a bemutatandó mű szövegkönyve,  
3. a rendező szakmai életrajza, 
4. állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében befogadó nyilatkozat,  
5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,  
• a költségvetés realitása,  
• a pályázat igényessége. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a bemutatott produkció elemzését,  
• a produkció utóéletének felvázolását,  

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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• az előadással kapcsolatos dokumentumokat (előadásfotó, műsorfüzet, plakát, 
sajtóvisszhang). 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

10. Téma/cél: Hazai független színházi vagy táncművészeti produkciók 
megvalósításának és bemutatásának támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 7839 
 
Pályázók köre: hivatásos, független művészek, mint magánszemélyek vagy művészeti 
együttesek, mint jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó a témában egy pályázatot nyújthat 
be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. július 1.-2014. június 30. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadói tiszteletdíj,  
• alkotói tiszteletdíj,  
• szerzői jogdíj, 
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• szállítási költség, 
• terembérleti díj,  
• eszközbérleti díj, 
• technikai eszközök bérleti díja. 

 
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű 
költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás 
terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek. 
 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajza,  
2. szinopszis (maximum 1-3 oldal terjedelemben),  
3. állandó játszóhellyel nem rendelkező pályázó esetében befogadó nyilatkozat,  
4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a produkciók kísérleti jellegűek-e és új értékeket mutatnak-e fel,   
• a produkció együttműködés keretében valósul-e meg,  
• a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, 

versenyen, vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek. 
 

Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
• a pályázati téma megvalósulásának körülményeit,  
• a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, 

elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással. 
 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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 érték- határ 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. 

 
 

11.  Téma/cél: A táncművészet hazai értékeit képviselő előadóművészek, 
produkciók külföldi bemutatásának támogatása. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. 

Altéma kódszáma: 7840 
 
Pályázók köre: a tervezett külföldi előadásokon fellépő előadóművészek, mint 
magánszemélyek vagy táncegyüttesek, mint jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó a témában egy pályázatot nyújthat 
be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
• utazási költség, 
• szállítási költség, 
• szállásköltség. 

 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a rendezvény közreműködőinek felsorolása,  
2. a rendezvény, esemény programja, helyszíne, időpontja, 
3. a rendezvény szervezőjének felkérése, meghívása, 
4. a pályázó szakmai önéletrajza, illetve a táncegyüttes bemutatása,  
5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a produkciók új vagy felújított előadásokat kívánnak bemutatni,  
• a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi eseményeken. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a szakmai program eredményességét,  
• a rendezvény általános jelentőségét, értékét,  
• a művészeti színvonalat,  
• az esetlegesen megjelent szakmai kritikákat,  
• az esemény média megjelenését, vagy egyéb szakmai értékelését. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

12.  Téma/cél: A magyar rockzene, jazz és modern tánc megismertetése 
középfokú oktatási intézményekben tanuló diákokkal az iskolai 
tananyaghoz kapcsolódva, az oktatási intézmények bevonásával. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft. 

Altéma kódszáma: 7841 
 
Pályázók köre: a tervezett iskolai előadásokon fellépő előadóművészek, mint 
magánszemélyek vagy együttesek, mint jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó erre az altémára egy pályázatot 
nyújthat be. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama:  
2013. szeptember 1.–2014. augusztus 31. 
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• előadói tiszteletdíj, 
• szállítási költség, 
• utazási költség. 
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Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy személyi jellegű 
költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. A támogatás 
terhére számlás kifizetéseket teljesíthetnek. 
 
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.  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a pályázó szakmai tevékenységének bemutatása,  
2. a tervezett program tematikájának részletes leírása, a célközönség korának 

meghatározása,  
3. a program előadásonkénti részletes költségvetése,  
4. a tananyaghoz kapcsolódó pontok kiemelésének leírása, 
5. a programnak helyet biztosító iskolák befogadó nyilatkozata,  
6. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
7. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a szakmai program megvalósíthatóságának realitása,  
• a pályázat igényessége, 
• kapcsolódás az iskolai tananyaghoz,  
• társművészetek bevonása, együttműködése,  
• audiovizuális technikák alkalmazása. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
• a megvalósított program bemutatását,  
• a résztvevő intézmények számát, 
• a program eseményein résztvevő tanulók számát, 
• a programban résztvevő együttesek, előadók nevét, előadásainak számát, 
• a program eredményességének értékelését. 

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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. 

 
 

13.  Téma/cél: Hazai előadó-művészeti szakmai szervezetek által alapított 
művészeti díjakhoz való hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi 
életutat felmutató művészek számára. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégiumtól igényelt támogatás 
legfeljebb a díj tervezett összegének, értékének 50%-a lehet. 
 

Altéma kódszáma: 7842 
 
Pályázók köre: civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amelyek legalább évente, 
és az elmúlt két évben legalább egy alkalommal, vagy a szervezet belső szabályai szerint 
legalább két éve rendszeres anyagi elismerésben részesítettek kiemelkedő életutat 
felmutató előadóművészeket. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• tárgyi díjazás, 
• pénzbeli díjazás. 

 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a pályázó szervezetnek az elismerésre vonatkozó, legalább két éve hatályos 
szabályzata, 

2. az odaítélendő díj bemutatása, a korábbi díjazottak névsora,  
3. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
4. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

• a kiemelkedő előadóművészek elismerésének szabályozása,  
• az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,  
• az előadóművészek munkásságának műfaji jellege. 
 

Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a díjazott előadóművészek hazai/nemzetközi rangját, elismertségét, a díjazott 
előadók munkásságának ismertetését, 

• a támogatás odaítélésének folyamatát, 
• a díj odaítéléséről készült jegyzőkönyvet, 
• elismervényt a díj odaítéléséről. 
 

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 
• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,  

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

 
 

14.  Téma/cél: Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét 
támogatására, a fizetendő éves tagdíjhoz való hozzájárulás. 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kollégiumtól igényelt támogatás a 
fizetendő éves tagdíj legfeljebb 50%-a lehet. 
 

Altéma kódszáma: 7814 
 
Pályázók köre: az előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit képviselő, 
hazai viszonylatban országosan reprezentatívnak minősülő egyesületek, amelyek 
legalább két éve teljes jogú tagjai előadóművészek szakmai, egzisztenciális, jogi érdekeit 
képviselő nemzetközi, európai vagy világszervezetnek. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. június 1.–2014. május 31. 
 
Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás. 
 
Nevezési díj összege/mértéke: 
 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, illetve 500.000 Ft vagy annál 
kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27%-os 
áfát is, 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!  
  
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: 

- nemzetközi tagdíj. 
 
Rezsiköltség a támogatás terhére nem számolható el!  
 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

1. a pályázó szervezetnek a nemzetközi szervezetben betöltött tagságát igazoló 
dokumentum, 
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2. a pályázó hatályos alapszabálya, belső szabályzata, 
3. a 2012. évi tagdíjbefizetés igazolása,  
4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata.  
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

 
A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állománymérete: 10 MB 
 
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 portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 
Elbírálás szempontjai: 

- a pályázó szervezet hazai elismertsége, reprezentativitása,  
- a pályázó szervezetnek a nemzetközi szervezetben betöltött szerepe. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Pályázatának elszámolását a www.nka.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve az 
elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpontok alatt 
tudja teljesíteni. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a nemzetközi szervezet rangját, elismertségét, jelentőségét az előadó-művészeti 
területen,  

• a pályázó szervezet aktivitását, megbízatását a nemzetközi szervezetben, 
• a tagdíj befizetésének igazolását.  

 
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak 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
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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*** 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   
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 az 
adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi 
linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)  
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). számú 
határozatában hagyott jóvá. 
 

*** 
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét   
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 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 Ávr. 77.§-a részletesen tartalmazza. 
 

- a 78. § (5a) bekezdése alapján: 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.  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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A 78. § (9a) bekezdése alapján: 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.   

 
-  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 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 felhasználásról 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 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 szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv 
szerint. 
 
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.  
 

 
*** 

 
 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. június 18-án, éjfélig 
lehet. 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált 
felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál 
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regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, 
de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell 
juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek 
meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi 
dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.  
 
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási 
határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg. 
 
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 az 
NKA-portál felhasználói fiók menüpontján keresztül 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. Az Ávr 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető 
támogatási szerződés.  
 

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium 


