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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK SZÁMÁRA 
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény (Emtv.) 21. §-a alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására. 
 
A pályázat pénzügyi forrása 
 
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján 25 050 000 Ft, amelyből 250 000 Ft a pályázat elbírálásában 
részt vevő szakértői testületek tiszteletdíjára fordítandó. 
  
A pályázatok támogatására 2012. évben nettó 24 800 000 Ft fordítható. A pályázat 
keretösszege az EMMI 2012. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény 
végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.  
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  
 
A pályázók köre 
 
Mindkét pályázati altémában az a zenekar vagy énekkar pályázhat, amely megfelel az Emtv. 
44. § 7., 8., 18., 19. és 32. pontjában meghatározott, a pályázóra vonatkozó feltételeknek. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a zenekar vagy énekkar, amely a korábbi év(ek)ben az 
EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű 
támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az 
elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el. 
 
A megvalósítás ideje:  2012. április 1. – 2013. március 31. 
 
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. 
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Pályázatot benyújtani a következő két altémában lehet: 
 

1. altéma 
 

Nemzetközi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, 
koncertturnén való részvétel 

 
Pályázati keretösszeg: nettó 14 000 000 Ft 
 
Támogatás igényelhető: 
 

 alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára, és annak járulékaira, 
 szállásköltségre, 
 útiköltségre, 
 szállításra, 
 biztosításra, 
 részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra, 
 bérleti díjra, 
 reklám- és PR-költségre. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

 a fesztivál meghívóját, programját, 
 a koncertturné szakmai, logisztikai és gazdasági tervezetét. 

 
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az altémára, melyben több támogatási célt is 
megjelölhet. 
A költségkalkulációt annyi példányban kell elkészíteni, ahány támogatási célra nyújtják 
be a pályázatot, majd a rész-költségkalkulációkat egyetlen költségkalkuláción összesíteni 
kell! 

 
2. altéma 

 
Hangversenyprogramok, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése 

 
Pályázati keretösszeg: nettó 10 800 000 Ft 
 
Támogatás igényelhető: 
 

 alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára, és annak járulékaira, 
 szállásköltségre, 
 útiköltségére, 
 szállításra, 
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 bérleti díjra, 
 jogdíjra, 
 reklám- és PR-költségre. 

 
A pályázathoz csatolni kell a hangverseny, hangversenysorozat programját, fő közreműködőit, 
tervezett időpontját, helyszínét. 
 
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az altémára, melyben több támogatási célt is 
megjelölhet. 
A költségkalkulációt annyi példányban kell elkészíteni, ahány támogatási célra nyújtják 
be a pályázatot, majd a rész-költségkalkulációkat egyetlen költségkalkuláción összesíteni 
kell! 
 
A bírálatra felkért szakértők az 1-2. altéma esetében a beérkezett pályázatok függvényében 
módosíthatnak az altémákra meghatározott keretösszegeken. 
 
Tartalmi feltételek 
 
A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. 
 
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 
 

1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete). 
2. Jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint). 
3. Az altémában megjelölt szakmai kritériumoknak megfelelő tartalmi pályázati anyag.  
4. Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 3 oldal 

terjedelemben).  
 

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 
 
Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „EMMI Fejezeti 
kezelésű pályáztatás” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati 
adatlapon lehet. 
 
A pályázatok (adatlap és mellékletei) 

 két nyomtatott példányban kizárólag postai úton nyújthatók be az NKA Igazgatósága 
címére (egy eredeti és egy másolati példányban, egy küldeményben, az eredeti példányt 
megkülönböztetett jelzéssel ellátva), TOVÁBBÁ 

 elektronikus formában a következő e-mail címre kell eljuttatni a mellékletekkel együtt: 
muveszeti@emmi.gov.hu. 

 
Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben –
hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 5 napon belül köteles 
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annak eleget tenni, illetve az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályázatási Osztályával (FEPO) 
felvenni a kapcsolatot.  
A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás megtételére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan 
értesítési e-mail-címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.) 
 
FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a „Kitöltési útmutató”-ban Jogi dokumentáció 
címszó alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó - dokumentumok hiánypótlására nincs 
lehetőség!  
 
A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak 
(www.nka.hu – EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás – Pályázati tájékoztató). 
 
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat NKA portálján történő 
megjelenésétől számított 30 nap, jelen pályázat esetében 2012. július 16. nap. 

 
Pos tac ím:  

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO 
H - 1388 Budapest, Pf. 82. 

 
A borítékra kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát: „Kiemelt művészeti 
célok - zenekar és énekkar - 1-es vagy 2-es altéma” 

 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: 
 
szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán Gerenday Ágnes zeneművészeti 
referens a (06-1)7954 – 207-es telefonszámon vagy az agnes.gerenday@emmi.gov.hu e-mail 
címen, illetve  
a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási 
Osztályán (FEPO) Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1) 327-4380-as telefonszámon. 
 
A pályázat tartalmi elbírálása 
 
A beérkező pályázatokat a Zeneművészeti Bizottság javaslata alapján a pályázat kiírója által 
felkért szakmai kuratórium véleményezi. A szakmai kuratórium által előterjesztett javaslat 
alapján a döntésre a Zeneművészeti Bizottság tesz javaslatot a kultúráért felelős miniszternek 
(miniszter), aki a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül dönt. 
 
Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, 
továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.  
 
A döntést követő 15 napon belül, a pályázó értesítést kap az eredményről. Ezzel egyidejűleg a 
kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormány.hu, a www.nka.hu és a 
www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.  
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A pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők:  
 
Devich János, az Zeneművészeti Bizottság elnöke, professor emeritus, csellóművész 
Herboly Domonkos, a Zeneművészeti Bizottság tagja, gazdasági igazgató 
Igric György, a Zeneművészeti Bizottság tagja, hangversenyrendező 
Kesselyák Gergely, a Zeneművészeti Bizottság tagja, operarendező 
Kobzos Kiss Tamás, a Zeneművészeti Bizottság tagja, előadóművész 
 
A pályázat elbírálásának szempontjai: 
 

 a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,  

 az elérendő cél mérhetősége, 

 a költségvetés realitása, 

 a pályázat igényessége, 

 hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek. 
 
Jogorvoslat 
 
A pályázati döntéssel szemben a pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül az EMMI Művészeti Főosztályára – a miniszternek 
címezve – nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről a miniszter 30 napon 
belül dönt, a döntésről a pályázó írásban kap értesítést. 
 
Szerződéskötés 
 
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatási 
szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen.  A pályázati adatlap 
tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet (Ávr.) 72.§. (1)-(2) bekezdése a 
támogatási szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 76. §-a részletesen tartalmazza 
azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés. 
 
A támogatás folyósítása 
 
A szerződéskötés időpontjában folyamatban lévő programok esetén a támogatás folyósítása 
előfinanszírozással, a már megvalósult programok esetén utófinanszírozással történik. A 
támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a 
szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor. 
 
A támogatás elszámolása 
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A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatási szerződésben rögzített célra 
fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a 
gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.  
Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a 
benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható 
költségekről szóló 6/2010 (II.4.) OKM rendelet részletesen meghatározza a szakmai 
beszámoló követelményeit, valamint azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása 
során nem számolhatóak el. 
A szakmai beszámolóban továbbá ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, illetve 
támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, valamint 
elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét. 
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített 
költségkalkuláció alapján benyújtott: 
- a támogatott nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített 
másolatokat (számla, pénztárbizonylat, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás 
stb.).  
- 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. 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét: 
 

- a 66.§ (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására 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. 
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-  a 83. § (4) bekezdés 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.  

 
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek. A 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé 
kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi 
portálon.  
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
   
 
        Balog Zoltán 
       emberi erőforrások minisztere  
 


