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A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
online-módon történő pályázat benyújtására 
 
A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet az art mozik 2012. évi szakmai 
tevékenységének fejlesztése és megújítása céljából.  
 
Pályázatot benyújtani az alábbi öt témakörben lehet:  
 
1. 
„Art” mozik szakmai programjainak (magyar, „art”-besorolású ill. európai filmekből 
összeállított sorozatok, életműsorozatok, tematikus sorozatok, filmhetek, nemzeti filmnapok,) 
támogatására, az „art” mozi hálózat fennmaradásának biztosítása a nézők értékes 
filmprogramokkal történő ellátása érdekében.   

 
Altéma kódszáma: 3908 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Európai Bizottság – mozgóképszakmai támogatási programot 
jóváhagyó – N202/2008. számú határozata értelmében egy mozi e pályázati felhívás  
1. , 2., 3., és 5. pontjai alapján összesen maximum 21.600 eurónak megfelelő forint összegű 
támogatásban részesülhet. (Az árfolyam számításánál a kollégiumi döntés meghozatalát megelőző 
hónap utolsó napján érvényes MNB-középárfolyam az irányadó.) 
 
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 80 millió Ft. 

Igényelhető támogatás maximális összege: 1 „art” terem, ill. „art” sávot működtető mozi esetén 2 
millió Ft, több „art” terem, illetve többtermes „art” mozi esetén 4 millió Ft. A kollégium a támogatás 
összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati igény alapján határozza 
meg. A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.         
 

Pályázók köre: az „art” moziknak, „art” mozi-termeknek, ill. „art” sávot működtető moziknak az 
üzemeltetői, amelyek megfelelnek a mellékletben szereplő pályázati feltételeknek.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. július 1. és 2013. július 1. között 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. 
 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
                    
Nevezési díj összeg/mértéke:   
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – 
de minimum bruttó 5.000 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:  A mozi mozgóképszakmai, kulturális 
programjaival, filmhetekkel, nemzeti filmnapokkal, tematikus sorozatokkal, magyar és „art” 
besorolású filmek vetítésével kapcsolatos alábbi költségekre: 

• filmkölcsönzési díjak,  
• hirdetési költségek (megvásárolt papíralapú és online felületek), 
• reklám- és propaganda-, grafikai és nyomdaköltség (kiadványok, műsorfüzetek, plakátok), 
• filmszállítási költségek (kópia, digitális hordozó, dialóg lista, stb.),  
• vetítőterem bérleti díja (rendezvények),  
• előadók díjazása (vitavezető, meghívott művész-, zsűritag tiszteletdíja). 

 
Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el. 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az altéma kódszámával ellátott, kitöltött és aláírt nyilatkozat a pályázati feltételek 
teljesüléséről, 

• a pályázó szervezet Nemzeti Filmiroda általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
másolata,  

• a pályázott rendezvények ismertetése, kulturális jelentősége (max. 2 oldal terjedelemben), 
• a pályázó vetítőhely 2012. évi programtervezete (a vállalt előadásszám, műsorstruktúra), 

illetve az év lezárt hónapjai műsorjelentéseinek másolata, 
• amennyiben egy adatlapon több mozira nyújt be pályázatot: a pályázati adatlap 

költségkalkulációjának kitöltése mellett csatolni kell az adott mozira vonatkozó részletes 
költségvetést is, az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati 
adatlap költségvetésében szereplő összeggel,  

• a Nemzeti Filmirodához korábban benyújtott 2011. évi nézőszám jelentéseket, amelyek 
igazolják, hogy a támogatást kérő moziban, illetve teremben az üzemeltetőnek hány nézője 
volt a támogatott és játszható filmek vetítésein. (A játszható filmek adatait a pályázónak kell 
csatolnia.) A támogatás maximumát csak az 5000 nézőt elért mozik kaphatják, 

• a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködők listáját, illetve fel kell sorolni 
az általuk megvalósítandó tevékenységeket, 

• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását 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 állományméret: 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.  
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/nyilatkozat/vizualis-muveszetek_121017.xls
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/nyilatkozat/vizualis-muveszetek_121017.xls


3 
 

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
„adatlap-azonosító”(A…….. N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK-kódot.  
 
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.  
 
Az elbírálás szempontjai: 

• A pályázati feltételek teljesülése, 
• A benyújtott pályázat színvonala, a tervezett rendezvények sokszínűsége, kulturális  

jelentősége. 
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online-módon benyújtott pályázat esetében  a  pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

•    részletes beszámoló a mozi tevékenységének 2012 második félévéről, különös tekintettel a 
támogatott és lebonyolított szakmai programokra, 

• a Nemzeti Filmirodához benyújtott 2012. évi második félévi nézőszám-jelentések, 
• a támogatott és játszható filmek összesített és filmenkénti bontású 2012. évi második félévi 

előadásszáma, nézőszáma, bevétel kimutatása. 
 
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.  

 
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 12.§ (3) bek. g) és d) pontja. 
 
 
2.  
A filmklubok támogatására, a filmművészeti értékek megismertetése, a filmet értő közönség 
kinevelése, a mozik értékes programmal történő ellátása érdekében  
 

 Altéma kódszáma: 3973 
 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Európai Bizottság – mozgóképszakmai támogatási programot 
jóváhagyó – N202/2008. számú határozata értelmében egy mozi e pályázati felhívás  
1. , 2., 3., és 5. pontjai alapján összesen maximum 21.600 eurónak megfelelő forint összegű 
támogatásban részesülhet. (Az árfolyam számításánál a kollégiumi döntés meghozatalát megelőző 
hónap utolsó napján érvényes MNB-középárfolyam az irányadó.) 
 
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 10 millió Ft 

Igényelhető támogatás  a teljes költségvetés 80%-a, a maximális összege filmklubonként 400.000 Ft. 
 
Pályázók köre: azon  filmklubok működtetői, amelyeket a Nemzeti Filmiroda nyilvántartásba vett, s 
amelyek a filmklubot olyan moziban tartják, amelyek nem rendelkeznek érvényes virtuális kópiadíj-
megállapodással. 
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. július 1. és  2013. július 1. között. 

A finanszírozás módja: előfinanszírozás. 

Nevezési díj összege:  
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: 

• vetítőterem bérleti díja,  
• előadók díjazása (filmklub vezető-, meghívott alkotó-, tiszteletdíja), 
• hirdetési költségek (megvásárolt papíralapú és online felületek),  
• műsorismertetők, kiadványok, plakátok grafikai és nyomdaköltsége. 

 
Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el! 

 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázó szervezet Nemzeti Filmiroda általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
másolata,  

• a pályázott rendezvény részletes ismertetése, kulturális jelentősége, s időbeli ütemezése (max. 
2 oldal terjedelemben), 

• amennyiben egy adatlapon több mozira nyújt be pályázatot: a pályázati adatlap 
költségkalkulációjának kitöltése mellett csatolni kell az adott mozira vonatkozó részletes 
költségvetést is, az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati 
adatlap költségvetésében szereplő összeggel,  

• a filmklubot lebonyolító mozi nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik érvényes virtuális 
kópiadíj-megállapodással, 
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• a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködők listáját, illetve fel kell sorolni 
az általuk megvalósítandó tevékenységeket, 

• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását 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 állományméret: 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) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.  
 

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
• A benyújtott pályázat színvonala, a tervezett rendezvények sokszínűsége, kulturális  

jelentősége.  
• Előnyt élveznek a korábban már sikeres filmklubokat működtető pályázók. 

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online-módon benyújtott pályázat esetében  a  pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• részletes beszámolót a támogatott filmklub megvalósult programjáról, előadóiról, 
látogatottságáról, 

• a programhoz kapcsolódó kiadványok, reklámanyagok dokumentációja.   
 
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
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A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 12.§ (3) bek. d) pontja. 
 
 
3.   
Az „art” mozik infrastrukturális fejlesztésére az „art” mozik technikai színvonalának  
megőrzése ill. növelése, az "art" mozi hálózat fennmaradásának biztosítása érdekében. 
 
 

 Altéma kódszáma: 3932 
 

 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Európai Bizottság – mozgóképszakmai támogatási programot 
jóváhagyó – N202/2008. számú határozata értelmében egy mozi e pályázati felhívás  
1. , 2., 3., és 5. pontjai alapján összesen maximum 21.600 eurónak megfelelő forint összegű 
támogatásban részesülhet. (Az árfolyam számításánál a kollégiumi döntés meghozatalát megelőző 
hónap utolsó napján érvényes MNB-középárfolyam az irányadó.) 
                                                          
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 20 millió Ft. 
 
Igényelhető támogatás maximális összege: 1 millió Ft. 
A kollégium a támogatás összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati 
igény alapján határozza meg.                                  

Pályázók köre: „art” moziknak, „art” mozi-termeknek, ill. „art” sávot működtető moziknak az 
üzemeltetői, amelyek megfelelnek a mellékletben szereplő pályázati feltételeknek.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012. július 1. és  2013. július 1. között. 

A finanszírozás módja: előfinanszírozás 

Nevezési díj összeg/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – 
de minimum bruttó 5.000 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: 
A mozi technikai színvonalának növelését (pl. vászon-, székcsere, jegykiadás korszerűsítése), ill. az 
elért színvonal megőrzését (eszközbeszerzés, pl. projektor-, ill. a meglévő nagyértékű eszközök 
használhatóságának feltételét jelentő tartozékok, izzók beszerzése, digitális vetítők 
garanciahosszabbításának költségei stb.) biztosító fejlesztésekre. 
 
Reklám- és pr-költségre, valamint rezsiköltségre támogatás nem kérhető és nem számolható el!  
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az altéma kódszámával ellátott, kitöltött és aláírt nyilatkozat a pályázati feltételek 
teljesüléséről, 

• a pályázó szervezet Nemzeti Filmiroda általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat 
másolata,  

• a pályázó vetítőhely 2012. évi programtervezete (a vállalt előadásszám, műsorstruktúra), 
illetve az év lezárt hónapjai műsorjelentéseinek másolata, 

• amennyiben egy adatlapon több mozira nyújt be pályázatot: a pályázati adatlap 
költségkalkulációjának kitöltése mellett csatolni kell az adott mozira vonatkozó részletes 
költségvetést is, az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati 
adatlap költségvetésében szereplő összeggel,  

• a Nemzeti Filmirodához korábban benyújtott 2011. évi nézőszám-jelentéseket, amelyek 
igazolják, hogy a támogatást kérő moziban, illetve teremben az üzemeltetőnek hány nézője 
volt a támogatott és játszható filmek vetítésein. (A játszható filmek adatait a pályázónak kell 
csatolnia.) A támogatás maximumát csak az 5000 nézőt elért mozik kaphatják, 

• a technikai fejlesztés, ill. az elért szint megőrzése érdekében tervezett beszerzések 
költségvetését, szükségességének indoklását, 

• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását 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 állományméret: 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) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.  
 
 
 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/nyilatkozat/vizualis-muveszetek_121017.xls
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/nyilatkozat/vizualis-muveszetek_121017.xls
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
• A pályázati feltételek teljesülése.  
• A benyújtott pályázat színvonala, a tervezett fejlesztés, eszközbeszerzés, pótlás indokoltsága, 

hasznosulásának bemutatása. 
 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

•   részletes beszámoló a mozi tevékenységének 2012. második félévéről,   
• a Nemzeti Filmirodához benyújtott 2012. évi második félévi nézőszám-jelentések, 
• a támogatott és játszható filmek összesített és filmenkénti bontású 2012. évi második félévi 

előadásszáma, nézőszáma, bevétel kimutatása, 
• beszámoló a technikai fejlesztésről, hasznosulásáról. 

 
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.  

 
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 12.§ (3) bek. i) pontja. 
 
 
4.  
Magyar és magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint „art” besorolású külföldi 
filmek forgalmazási támogatására, az „art” mozi-hálózat filmművészeti értékekkel történő 
ellátása érdekében 

                                                                                                 Altéma kódszáma: 3933 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
 A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 50 millió Ft 
 
Igényelhető támogatás: maximum 1,5 millió Ft (szűkebb forgalmazás esetén maximum 600.000 Ft). 
A kollégium a támogatás összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati 
igény alapján határozza meg. 
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Pályázók köre: filmforgalmazó társaságok                                                                                        

Teljes összegű támogatásra pályázhatnak azok a forgalmazók, akik a megnevezett film országos 
terjesztésével, azaz, ha a premierrel egy időben a kópiák legalább a felét vidéken is elindítják, s a 
premier utáni 5 hónapban az „art” mozik legalább felébe eljuttatják a támogatott filmet.                                                                                                 

Szűkebb támogatásra pályázhatnak azok a forgalmazók, amelyek a premier utáni 3 hónapban legalább 
5 „art” vagy „art” sávot üzemeltető moziba eljuttatják a pályázatban szereplő filmet. 

Pályázni csak olyan filmekkel lehet, amelyek a Magyar Nemzeti Filmalaptól, a NEFMI/EMMI-től 
valamint az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumától nem részesültek forgalmazási támogatásban.   

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. január 1. és 2013. január 1. között 

A finanszírozás módja: előfinanszírozás 

Nevezési díj összege:  
A pályázó nevezési díj címen 10.000 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: 

• kópiagyártás költségei (ideértve a digitális és celluloid kópiagyártás, a kópiasokszorosítás, a 
kópiák feliratozása és a magyarra fordítás költségeit), 

• reklám- és propagandaköltségek (ideértve a hirdetési-, reklámfelület, a pr-tevékenység, a 
filmplakátok előállításának, a grafikai tervezésnek, a nyomdának, valamint az internetes 
promóció – weboldal készítésének a költségeit). 

 
Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el! 
 
A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a részletes forgalmazási terv,  
• a film DVD-je, ill. ha nem áll rendelkezésre, biztosítani kell megtekintési lehetőséget, 
• magyar koprodukciós film esetén a koproducerek részvételi arányairól szóló igazolás, 
• külföldi film esetében a Nemzeti Filmiroda igazolása az „art” besorolásról, vagy a Nemzeti 

Filmirodához beadott „art” besorolási kérelem,  
• európai film esetében a pályázó nyilatkozata arról, hogy a film szerepel az Europa Cinemas 

által preferált filmek között (azaz a http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-
Database adatbázis alapján európai filmnek minősül), 

• a jogtulajdonossal vagy filmelőállítóval kötött forgalmazási szerződés,  
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban szereplő film a Magyar Nemzeti Filmalaptól, 

a NEFMI-től, az EMMI-től valamint az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumától nem 
részesült forgalmazási támogatásban, 

• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-Database
http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-Database
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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 állományméret: 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) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.  
 
 
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
A benyújtott pályázat színvonalát. 
 
Előnyt élveznek azok a forgalmazók, amelyek: 

• több „art” moziba juttatják el a pályázatban szereplő filmet,  
• gazdagabb promóciós anyagot készítenek és ezt több moziba eljuttatják.  

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online-módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
  
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a forgalmazási terv és a tényleges forgalmazási eredmények összehasonlítása, elemzése, 
• a promóció leírása. 

 
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
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A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 12.§ (3) bek. d) pontja. 
 
5.  
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében szerver beszerzésére, hogy 
elősegítse az „art” mozik digitális korszerűsítését, amellyel lehetőséget teremt a magyar és 
magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint „art” besorolású külföldi filmek 
széleskörű terjesztésére és a premierrel azonos időpontban történő bemutatására. 
 

 Altéma kódszáma: 3905 
 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Európai Bizottság – mozgóképszakmai támogatási programot 
jóváhagyó – N202/2008. számú határozata értelmében egy mozi e pályázati felhívás  
1., 2., 3., és 5. pontjai alapján összesen maximum 21.600 eurónak megfelelő forint összegű 
támogatásban részesülhet. (Az árfolyam számításánál a kollégiumi döntés meghozatalát megelőző 
hónap utolsó napján érvényes MNB-középárfolyam az irányadó.) 
                                                          
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 35 millió Ft 
 
Igényelhető támogatás: maximum 4 millió Ft. A kollégium a támogatás összegét a rendelkezésre álló 
keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati igény alapján határozza meg.                                                                                                  
 

Pályázók köre:  azon „art” mozik üzemeltetői, amelyek az „art” mozihálózat digitális fejlesztésére 
meghirdetett  2012. évi  EMMI pályázat nyerteseinek kedvezményezettjeiként projektor beszerzésére 
támogatást nyertek 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. november 1. és 2013. május 1. között 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. 

Nevezési díj összeg/mértéke:   
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 0,5%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – 
de minimum bruttó 5.000 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: a szerver beszerzési ára (áfa nélkül). 
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Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el! 
 
A pályázati adatlaphoz 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az EMMI pályázaton elnyert összegből beszerzendő projektor műszaki paramétereinek pontos 
leírása, 

• az ezen pályázat keretében beszerezni kívánt szerver műszaki paramétereinek pontos leírása,  
• a szerver tervezett árának megjelölése, 
• a felszerelendő terem paraméterei (székszám, vászonméret, projektor és a vászon távolsága 

stb.), 
• amennyiben egy adatlapon több mozira nyújt be pályázatot: a pályázati adatlap 

költségkalkulációjának kitöltése mellett, csatolni kell az adott mozira vonatkozó részletes 
költségvetést is, az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell a pályázati 
adatlap költségvetésében szereplő összeggel,  

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a fejleszteni kívánt mozi termet a beszerelés befejezésétől 
számított két éven át az „art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően „art” 
teremként működteti, 

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a mozi tulajdonjogának, illetve üzemeltetési jogának 
átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban 
meghatározott feltételek az új tulajdonost, ill. üzemeltetőt is kötelezzék, 

• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását 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 állományméret: 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 (az nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” menüpontban leírtakat!  
 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.  
 
A kollégium a bírálat során a következő szempontot veszi figyelembe:  

• a pályázati cél teljesíthetősége, 
• beszerzendő szerver hasznosításának rövid és hosszú távú tervei.  

 
Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online-módon benyújtott pályázat esetében  a  pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni.  

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  

• a beszerzett szerver ismertetése, technikai leírása. 
 
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.  

 
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 12.§ (3) bek. i) pontja. 

 
*** 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   

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

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

b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi 
kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt 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, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a nem filmgyártási célú 
mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 
alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N202/2008. számú határozatában 
hagyott jóvá. 
 
 
 

*** 
 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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Felhívjuk pályázóink figyelmét   
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a 
pályáztatás eljárási rendjét: 
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás 

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

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

- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól 
történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező 
felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt 
biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§-
a részletesen tartalmazza. 

- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén 
az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez 
biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a 
támogatott tevékenység összköltségét. 

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi 
adóra nem igényelhető és nem számolható el!  
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. 
 A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet 
saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 
Pályázati adatlapot elkészíteni 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 2012. október 17-én éjfélig lehet.  
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot on-line benyújtani csak az NKA portálján regisztrált 
felhasználók tudnak. Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál regisztráció 
menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéséhez 
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. 
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. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.  
 

Vizuális Művészetek Kollégiuma                                                                                          
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