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20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
 
 

 111 milliárd forint támogatás a 
kultúrának 

 
 112.551 db támogatott pályázat 
 
 évente több mint 5.000 pályázó 



„20 éves az NKA” programsorozat ismertetése 
 

 Országos előadássorozat 
 Témák: az NKA-t érintő jogszabályváltozások, aktuális 

pályázati felhívások, a regisztrációs eljárás, illetve az online 
pályázati rendszer működése. 

 Az előadássorozatnak júniustól szeptemberig 9 vidéki és 1 
határon túli helyszín ad otthont. Részvételi szándékát az 
nka20@nka.hu címen szíveskedjék jelezni. 

 
 Nemzetközi konferencia 

 Helyszíne, ideje: Magyar Parlament Felsőházi terme, 2013. 
október 18. 

 Meghívott előadók: az Európai Unió más tagállamaiban 
működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények 
vezetői.  
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Tájékoztató aktuális pályázati felhívásainkról 
 

Az NKA portálján található aktuális nyílt pályázati felhívások 2013. augusztus 15-
én: 

 
 Előadó-művészet Kollégiuma 

 
 Benyújtási határidő: 2013. augusztus 21-én, éjfélig. 

 
1. Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése. 
2. Könnyűzenei, világzenei, népzenei és dzsessz-hangfelvételek megjelentetése. 
3. A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása, közösségi 

tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. 
A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos 
találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása. 

4. Kotta- és kottás kiadványok megjelentetése. 
5. Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma által támogatott zenei ismeretterjesztő hangverseny-

programterveket felhasználó, tematikus koncertsorozatok megvalósításának támogatása a 
magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének 
elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése 
céljából. 

6. Határon túli magyar nyelven játszó színházak előadásainak befogadása – minimum 2 előadás. 
7. Független színházi társulatok előadásainak befogadása – társulatonként minimum 2 előadás 

megtartása. 
8. Színházi egyetemek/főiskolák/akadémiák nemzetközi találkozója megvalósítása – szakmai 

találkozók, workshopok, előadások megvalósítása. 
 



 Könyvkiadás Kollégiuma 
 Felhívás könyvtáraknak a Márai-program III. fordulójában való részvételre 

 A tervezet megvalósítása érdekében a Könyvkiadás Kollégiuma a pályázati felhívás 
mellékletében megnevezett könyvtárak számára lehetőséget kínál arra, hogy a Márai-program 
III. listájáról az intézménye részére megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten 
Közhasznú Kft. (továbbiakban KELLÓ) honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon könyveket 
rendelhessen meg. 

 Felhívjuk a könyvtárak figyelmét arra, hogy a 600 címből saját keretük összegéig szabadon 
választhatnak könyveket! 

 Amennyiben a pályázatban résztvevő könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó 
szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai 
könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől. 

 A Márai III. listából történő rendeléseket a könyvtáraknak 2013. október 1.–2013. november 
15-ig áll módjában leadni. 

 
 Vizuális Művészetek Kollégiuma 
 A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában 

igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település 
közterén a település kulturális jelenét erősítik.  
 A pályázók köre: Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek 

alkotásaival 
 A támogatott pályázó a támogatás felhasználásával felállított köztéri alkotás talapzatán köteles 

feltüntetni a következő szöveget: „A szobor/szoborcsoport/térinstalláció felállítását a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta. Dátum” 

 Tervezett keretösszeg: 200 millió Ft. 
 Igényelhető támogatás: 5 millió Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2013. augusztus 1.–2014. augusztus 1.  
 Benyújtási határidő: 2013. szeptember 30-án, éjfélig. 

 



2013. II. félévi pályáztatási naptár 
 

 
 Kollégium megnevezése 

Pályázat 
megjelentetésének 

határideje 

Pályázat 
benyújtási 
határideje 

Döntés 

legkésőbbi 
időpontja 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2013.07.10. 2013.08.12. 2013.10.21. 

Előadó-művészet Kollégiuma 2013.07.17. 2013.08.21. 2013.10.28. 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 2013.07.31. 2013.09.30. 2013.11.28. 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2013.09.09. 2013.10.10. 2013.12.10. 

Könyvkiadás Kollégiuma 2013.09.13. 2013.10.14. 2013.12.12. 

Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma 

2013.09.10. 2013.10.10. 2013.12.11. 

Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma 

2013.09.19. 2013.11.13. 2014.01.16. 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma 

2013.09.20. 2013.10.21. 2013.12.12. 

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nincs nincs nincs 

Szerzői Jogdíjbevételek 
Felhasználásáról Döntő Ideiglenes 
Kollégium 

2013.11.04. 2013.12.05. 2014.02.14. 

(A 2013. II. félévi pályázati felhívások tervezett témái részletesen megtalálhatók a sajtóanyagban.) 



Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása 
 
 



 
 

Statisztikai adatok 

2012. december 31-ig: 2013. augusztus 14-ig: 

 
 Regisztráltak száma:       2.785 db 
 

 magánszemély:                 311 db 
 szervezet:                      2.323 db 
 határon túli magánszemély:   6 db 
 határon túli szervezet:       145 db 

 
 Beérkezett online pályázatok 

száma:                         3.010 db 
 

 Beküldött adatmennyiség: 24 GB 

 
 Regisztráltak száma:       7.186 db 
 

 magánszemély:              2.450 db 
 szervezet:                      4.413 db 
 határon túli magánszemély: 52 db 
 határon túli szervezet:       271 db 

 
 Beérkezett online pályázatok 

száma:                        10.607 db 
 

 Beküldött adatmennyiség:  80 GB 



Tájékoztató az NKA-t érintő 
jogszabályváltozásokról 

 
 A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 

végrehajtására kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet változásai: 
 Az ún. előzetes regisztrációs eljárás 
 Az online pályázati rendszer működése 
 Nevezési díjfizetési kötelezettség bevezetése 
 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet változásai: 
 Az Ávr. 78. §. (5a) pontja értelmében 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.  

 Fentiekre figyelemmel a támogatási igényhez pontosan fel kell tüntetni a 
témához/programhoz kapcsolódó finanszírozási időszakot és a finanszírozási 
időszakokhoz rendelt kifizetések összegeit. A finanszírozási időszak ütemenként 
maximum 30 nap lehet (pl. január 1-től január 30-ig, a következő ütem január 
31-től kezdődhet).  

 



Költségvetés visszatervezése 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

 
 „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 a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési 
támogatások esetén, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi 
költségvetési támogatás összege a három millió forintot nem éri el, és nem haladja 
meg a támogatott tevékenység összköltségét.” 
 

 Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, 
hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint 
az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz 
biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri a 3 
millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos 
részét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 83. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszakövetelheti a 
támogatottól. 

 
  



Példák költségvetés visszatervezésére 
 

 Alapadatok: 
 A téma / program tervezett összköltsége: 10 millió forint 
 NKA-tól igényelt támogatás: 8 millió Ft  
 Megítélt támogatás: 4 millió Ft  
 (A megítélt támogatás ismeretében van lehetőség az összköltség módosítására.) 

 

 1. példa 
 A pályázó nem él a visszatervezés lehetőségével és a pénzügyi 

elszámolás során az összköltség 8 millió Ft-ra módosul. 
 Ebben az esetben a megítélt 4 millió Ft támogatás 20%-át (8/10 millió 

Ft) az NKA Igazgatósága visszakövetelheti. 
 

 2. példa 
 A pályázó él a visszatervezés lehetőségével és az összköltséget 8 millió 

Ft-ra módosítja. 
 Ebben az esetben 8/8 millió Ft arányát tekintve nincs a pályázónak 

visszafizetési kötelezettsége. 



Példa a finanszírozási ütemtervre 
 

 



 
Az online pályázati rendszer működésének 

technikai leállása 

 
Felhívjuk pályázóink szíves figyelmét, hogy 2013. augusztus 
26-a és 2013. szeptember 8-a között az online pályázati 
rendszer működése technikai okok miatt szünetel, ezért ezen 
időszak alatt nem jelenik meg pályázati felhívás, nem 
érvényesíthető regisztráció, valamint döntési ülése sem lesz a 
szakmai kollégiumoknak. 

 
Szíves türelmüket köszönjük! 



Elérhetőségek 
 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., 

Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. 
t: (+36-1) 327-4300 
f: (+36-1) 327-4470 

e: igazgatosag@nka.hu 
 

NKA 20 előadássorozat: 
nka20@nka.hu 

(+36-1) 327-4320 
 

Regisztráció:  
regisztracio@nka.hu 

(+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397,  
(+36-1) 327-4315 

 
Pályázat benyújtása:  

(+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397,  
(+36-1) 327-4328 

 
Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása:  

(+36-1) 327-4328 



 
 

Köszönjük figyelmüket! 
 

 
 
 
 

NKA Igazgatósága 



Az online pályáztatás 
bevezetése 

és alkalmazása a 
Nemzeti Kulturális Alapnál 



2013. január 1-től kizárólag online lehet pályázatot 
benyújtani az NKA-hoz 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága stratégiai célként 
fogalmazta meg az elektronikus pályáztatás bevezetését és 

alkalmazását. 

  

Az online benyújtás lehetőségét megelőzi egy ún. 
regisztrációs folyamat. 



Regisztráció 
 

 Elektronikus úton pályázatot benyújtani előzetes regisztráció 
után lehet. Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség 
nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a hozzá kapcsolódó 
valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. 
Ez teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. 

 
 A végleges regisztráció ellenőrzése során szükség van a 

regisztráló magánszemély vagy szervezet jogi 
dokumentációjának, valamint szervezet esetén egy ún. 
regisztrációs adatlap postai úton történő megküldésére. Ez az 
egyetlen ilyen feladat a pályázni kívánók részéről. 

  
 Amennyiben a jogi dokumentációkban nem történik változás, 

úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! 

 

























Pályázat benyújtásának változása az eddig 
alkalmazottakhoz képest: 

 
 Pályázati adatlapot kitölteni csak regisztráció után lehet. 

 Az adatlap megfelelő sorai – a kitöltés megkezdése után - a 
regisztráció során megadott adatokat tartalmazza (amennyiben 
ezen változtatni szeretne, úgy a regisztrációt kell módosítania).  

 A pályázati felhívásokban előírt mellékleteket az adatlap 7. 
pontjába kell a megadott formátumban és méretben feltölteni. 

 A pályázat benyújtása során a rendszer digitális aláírással és 
időbélyeggel látja el a pályázati adatlapot. 

 Nem kell minden pályázat esetén a jogi dokumentációt feltölteni, 
mivel a regisztráció során ezt megtörtént. 

 



Az online módon beérkezett pályázatok 
feldolgozási hatékonyságának növekedése: 

 
 Az online módon beérkező pályázatok többszöri ellenőrzésen keresztül 

kerülnek be az adatbázisba, így várhatóan kevesebb lesz az 
érvénytelen pályázat; 

 Megszűnik a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és döntés 
előkészítésre fordított időmegtakarítás érhető el; 

 Megszűnik a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán 
történő kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás érhető el; 

 A regisztrált pályázók felhasználói fiókon keresztül kapnak az esetleges 
hiánypótlásokra felszólítást és a döntésről szóló értesítőlevél is ebbe a 
fiókba érkezik; 

 Az online pályáztatási rendszerben kizárólag a támogatási 
szerződéskötés történik papír alapon.  

 



Információ, kapcsolattartás: 

 
A regisztráció, valamint az online módon történő pályázat benyújtása 
során folyamatosan tájékoztatjuk pályázóinkat. 

 Portálunkon minden információ elérhető a regisztrációval és az 
online pályázat benyújtásával kapcsolatban; 

 Bemutató filmen végigvezetjük a folyamatot, ezzel is segítve a 
kitöltést; 

 Várjuk  az észrevételeket, javaslatokat az online pályáztatási 
rendszer működésével kapcsolatosan a portalhelp@nka.hu e-mail 
címre, vagy a (+36 1) 327-4323, (+36 1) 327-4397, (+36 1) 327-
4315 és a (+36 1) 327-4363 telefonszámok egyikén. 
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