
   

 
 

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
 

ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT 
 

HATODIK ÁLLOMÁS 
 

XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
 

2013. július 27. szombat 14.00 óra 
 
 

I. „20 éves az NKA” programsorozat ismertetése 
 
A Nemzeti Kulturális Alap az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A hazai és 
határon túli magyar kultúrafinanszírozás meghatározó intézményének méltó 
megünneplése kiemelt stratégiai célkitűzésünk. Ebből a jubileumi alkalomból az alábbi 
programok előkészítését és lebonyolítását tervezzük. 
 

1. Országos előadás-sorozat 
 
A Nemzeti Kulturális Alap 20 éves fennállásának alkalmából országos előadás-sorozatot 
indítunk. Rendezvényeinken olyan témákról tartunk tájékoztató előadásokat, amelyek 
pályázóinkat, illetve leendő pályázóinkat érinthetik, érdekelhetik. Részletesen 
beszámolunk aktuális pályázati felhívásainkról, a Nemzeti Kulturális Alapot érintő 
jogszabályváltozásokról, tájékoztatjuk Önöket a regisztrációs eljárás, illetve az online 
pályázati rendszer működéséről. A témákkal kapcsolatos kérdéseikre a helyszínen 
szívesen válaszolunk, vagy esetleges problémáikra megoldást keresünk. 
 
Az előadás-sorozat további állomásai: 
 
Július 

 Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs), 2013. július 26. – augusztus 4. 
 
Augusztus 

 Kaposfest (Kaposvár), 2013. augusztus 13-19. 
 Tranzit Fesztivál (Kőszeg), 2013. augusztus 21-25. 

 
Szeptember 

 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1. 
 
Amennyiben az előadás-sorozat bármelyik állomásán részt kíván venni, kérjük, hogy 
részvételi szándékát az nka20@nka.hu címen szíveskedjen jelezni. 
 
 

2. Nemzetközi konferencia 
 
2013. október 18-án nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten, a magyar 
parlament felsőházi termében. A konferenciára az európai unió más tagállamaiban 
működő, kultúrafinanszírozással foglalkozó intézmények vezetőit hívjuk meg.  
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A konferencia célja, hogy a meghívott intézmények kölcsönösen jobban megismerjék 
egymás működését, kultúrafinanszírozási gyakorlatát. Az előadások tervezett időtartama 
20–30 perc, a konferencia nyelve az angol és a magyar, szinkrontolmácsolással. 
 
A konferenciát megelőző este jubileumi kulturális programot szervezünk, amelyre a 
konferencia résztvevőit is tisztelettel meghívjuk. Minderről bővebben a későbbiekben 
megküldött részletes programban tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 
 

II. Tájékoztató aktuális nyílt pályázati felhívásainkról 
 
 
Az NKA portálján található aktuális nyílt pályázati felhívások 2013. július 26-án: 
 
Előadó-művészet Kollégiuma 
 
Benyújtási határidő: 2013. augusztus 21-én, éjfélig. 
 

1. Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése. 
 Pályázók köre: A hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy 

természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. augusztus 
1.–2014. augusztus 31. között történő megjelentetésre lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 9.000.000 Ft. 
 

2. Könnyűzenei, világzenei, népzenei és dzsesssz-hangfelvételek megjelentetése. 
 Pályázók köre: A hangfelvétel kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy 

természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. augusztus 
1.–2014. augusztus 31. között történő megjelentetésre lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft. 
 

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. 

 Pályázók köre: Amatőr kórusok (nem önálló jogi személy esetén annak 
fenntartója), közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten 
végző intézmény, országos hatókörű szakmai szervezet. Erre a pályázati 
pontra hivatásos művészeti és népművészeti csoportok, népdalkörök nem 
nyújthatnak be pályázatot. 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2014. február 1.–
2015. március 31. között megvalósuló programokra lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft. 
 

4. Kotta- és kottás kiadványok megjelentetése. 
 Pályázók köre: Könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi 

személy). 
 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. szeptember 

1.–2014. november 30. között megvalósuló megjelentetésre lehet. 
 Tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft. 
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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. 

 Pályázók köre: Hivatásos szimfonikus és kamarazenekarok, kórusok, 
hangversenyrendezők, szakképzett moderátorok, középfokú oktatási 
intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2013. szeptember 
1.–2014. június 30. között megvalósuló programokra lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft. 
 

6. Határon túli magyar nyelven játszó színházak előadásainak befogadása – 
minimum 2 előadás. 

 Pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak 
alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett 
magyarországi színházak (nem önálló jogi személy esetén, annak 
fenntartója). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2014. január 1.–
2014. december 31. között megvalósuló programokra lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. 
 

7. Független színházi társulatok előadásainak befogadása – társulatonként minimum 
2 előadás megtartása. 

 Pályázók köre: Az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak 
alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett 
magyarországi színházak (nem önálló jogi személy esetén, annak 
fenntartója). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2014. január 1.–
2014. december 31. között megvalósuló programokra lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. 
 

8. Színházi egyetemek/főiskolák/akadémiák nemzetközi találkozója megvalósítása – 
szakmai találkozók, workshopok, előadások megvalósítása. 

 Pályázók köre: Színházi egyetemek, főiskolák, akadémiák (nem önálló jogi 
személy esetén, annak fenntartója). 

 A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2014. január 1.–
2014. december 31. között megvalósuló programokra lehet. 

 Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft. 
 
 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
 
Benyújtási határidő: 2013. augusztus 12-én, éjfélig. 
 

1. Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából 
jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának és 
közgyűjteményben történő elhelyezésének, illetve ilyen típusú projektek 
előkészítésének az Ithaka-program keretében megvalósuló támogatására. 

 Pályázói kör: 
o Könyvtár – ODR könyvtárak, 
o Múzeum – országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei 

hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus 
múzeumok, valamint az egyházi fenntartású muzeális intézmények, 
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o Levéltár – köz- és nyilvános magánlevéltárak.  

 Tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 1.–2014. december 31. 

 
2. Közgyűjteményi intézményi évkönyv, periodika és egyedi szakmai kiadványok 

(forráskiadások, adattárak, gyűjteményi katalógusok, módszertani kiadványok és 
segédletek) közzétételére. 

 Pályázói kör: 
o Levéltárak: köz- és nyilvános magánlevéltárak, szakmai 

szervezetek.  
o Múzeumok: országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei 

hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus 
múzeumok, valamint az egyházi fenntartású muzeális intézmények. 

o Könyvtárak: felsőfokú könyvtáros képző intézmények vagy azok 
fenntartói, szakmai szervezetek, ODR könyvtárak, városi és egyházi 
könyvtárak. A nem jogi személy esetében annak fenntartója 
nyújthat be pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft 
 Igényelhető támogatás: Max. 1.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. november 5.–2014. március 31. 

 
3. Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak 

támogatására. 
 Pályázói kör: 

o Könyvtár: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal 
bíró) egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények 
könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 
szak- és közkönyvtárak. A nem jogi személy esetében annak 
fenntartója nyújthat be pályázatot.  

o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli jelentős 
magyar vonatkozásokkal bíró levéltári intézmények. A nem jogi 
személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.  

o Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal 
bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem 
jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
4. Műtárgyak állagvédelemére, konzerválására, restaurálására és preparálásra. 

 Pályázói kör: Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar 
vonatkozásokkal bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális 
intézmény. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be 
pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
5. Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló 

állományvédelmi szolgáltatásra. 
 Pályázói kör: 

o Könyvtár: felsőoktatási intézmények könyvtárai, egyházi 
könyvtárak valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 
szak- és közkönyvtárak. A nem jogi személy esetében annak 
fenntartója nyújthat be pályázatot.  
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o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli jelentős 

magyar vonatkozásokkal bíró levéltári intézmények. A nem jogi 
személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.  

o Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal 
bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem 
jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 18.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
 

6. Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére. 
 Pályázói kör: 

o Könyvtár: ODR tagkönyvtárak, felsőoktatási intézmények 
könyvtárai, egyházi könyvtárak vagy azok fenntartói.  

o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, határon túli jelentős 
magyar vonatkozásokkal bíró levéltári intézmények. A nem jogi 
személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.  

o Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal 
bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem 
jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 16.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
 

7. Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és 
eszközök beszerzésére. 

 Pályázói kör: Pályázatot nyújthatnak be azon közgyűjtemények, amelyek 
rendelkeznek állományvédelmi (restaurátori, kötészeti, reprográfiai, 
preparátori) műhellyel, ahol legalább egy fő szakirányú végzettségű 
alkalmazottat foglalkoztatnak. 

o Könyvtár: felsőoktatási intézmények könyvtárai, egyházi 
könyvtárak, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 
szak- és közkönyvtárak vagy azok fenntartói.  

o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak. A nem jogi személy 
esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.  

o Múzeum: hazai és határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal 
bíró) működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem 
jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 18.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
 

8. Múzeumi tárgyak, maradandó értékű magániratok, egyedi dokumentumritkaságok 
megvásárlására. 

 Pályázói kör: 
o Könyvtár: Országos Széchényi Könyvtár, ODR-könyvtárak, egyházi 

könyvtárak vagy azok fenntartói.  
o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak. A nem jogi személy 

esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.  
o Múzeum: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A 

nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be 
pályázatot. 

 Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 
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9. Szakkönyvtár-gyarapítás. 

 Pályázói kör: 
o Levéltár: országos könyvtári statisztikai adatszolgáltatást nyújtó 

köz- és nyilvános magánlevéltárak könyvtárai vagy azok 
fenntartója. 

o Múzeum: országos könyvtári statisztikai adatszolgáltatást nyújtó 
országos és megyei múzeumok könyvtárai vagy azok fenntartója. 

 Tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft 
 Igényelhető támogatás: Max.: 300.000 Ft / pályázat 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
10. Szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére. 

 Pályázói kör: 
o Könyvtár: nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, 

felsőfokú könyvtáros képző intézmények vagy azok fenntartói, 
szakmai szervezetek,  

o Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak vagy azok fenntartója, 
levéltári szakmai szervezetek.  

o Múzeum: országos és megyei múzeum vagy azok fenntartója, 
múzeumi szakmai szervezetek. 

 Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft 
 Igényelhető támogatás: Max.: 500.000 Ft / pályázat 
 Megvalósítás időtartama: 2013. október 30.–2014. szeptember 30. 

 
 

2013. II. félévi pályáztatási naptár 
 
 

Kollégium megnevezése 
Pályázat 

megjelentetésének 
határideje 

Pályázat 
benyújtási 
határideje 

Döntés 
várható 
dátuma 

Közgyűjtemények Kollégiuma 2013.07.11. 2013.08.12. 2013.10.21. 
Előadó-művészet Kollégiuma 2013.07.18. 2013.08.21. 2013.10.28. 
Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 2013.07.19. 2013.08.22. 2013.10.31. 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2013.09.09. 2013.10.10. 2013.12.10. 
Könyvkiadás Kollégiuma 2013.09.16. 2013.10.17. 2013.12.12. 
Közművelődés és 
Népművészet Kollégiuma 2013.09.18. 2013.10.21. 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 Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM 
rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium 
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének 
elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos 
napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. 
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2013. év II. félévi pályázati felhívások tervezett témái: 
 
 
Közgyűjtemények Kollégiuma:  

 Állományvédelem és eszközbeszerzés;  Műtárgyak állagvédelme, restaurálása; 
Múzeális értékű gyűjtemények állományvédelme; Gyűjtemények védelmét 
szolgáló eszközök beszerzése; Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez 
szakmai anyagok beszerzése; Múzeumi tárgyak, magániratok, egyedi 
dokumentumok megvásárlása; Digitalizálás; Szakkönyvtár gyarapítása; Szakmai, 
módszertani kiadványok előkészítése.  

 
Előadó-művészet Kollégiuma:  

 Komolyzenei hangfelvételek megjelentetése; Könnyűzenei- világzenei- népzenei 
és jazz hangfelvételek megjelentetése;  Amatőr kórusmozgalom támogatása; 
Táncprodukciók forgalmazása; Színházi produkciók forgalmazása; Táncelőadások 
oktatási intézményekben történő megvalósítása; Magyarországi színházak 
rendszeres színházi nevelési tevékenységének megvalósítása; Zenei 
ismeretterjesztő koncertsorozatok megvalósítása. 

 
Vizuális Művészetek Kollégiuma:  

 Alkotói támogatás (Berlin, Párizs); Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 
által az I. fordulóban kiválasztott helyszínekre iparművészeti alkotások 
elhelyezése; Állandó és időszaki kiállítások; Technológiai eszközfejlesztés; Fotó-, 
ipar- és képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára. 

 
Folyóirat-kiadás Kollégiuma:  

 Folyóirat kiadás támogatására 2014. évre 
 
Könyvkiadás Kollégiuma:  

 Művészeti kiadványok; Hosszútávú kiadói program (több éves); Szépirodalmi 
művek kiadása; Ismeretterjesztő művek kiadása; Gyermek és Ifjúsági irodalom; 
Felsőoktatási tankönyvek, szakkönyvek megjelentetése 

 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma:  

 Nagyrendezvények, továbbképzés, tábor, táncház megvalósítása, Kistelepülések 
közösségi tereinek kulturális programjainak megvalósítására. 

 
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma:  

 Alkotói támogatás;  Magas színvonalú, több éves hagyománnyal rendelkező 
irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények - szakmai táborok, fesztiválok, 
konferenciák, író–olvasó találkozók; Kiemelt rendezvények megvalósítására 

 
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma:  

 Régészeti feltárások; Műemlék épületek felújítása, állagmegóvása; Veszélyeztetett 
helyzetű műemlékek veszélyelhárítása; Nemzetközi tagdíjak (2014. évi köt.váll.) 

 
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium:  

 Várhatóan szépirodalmi, komolyzenei és könnyűzenei alkotói támogatás; 
Komolyzenei és könnyűzenei koncertek, programok, projektek és kiadványok. 
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III. Tájékoztató az NKA-t érintő jogszabályváltozásokról 

 
 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet változásai: 
 
 
19. §   
(1) A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát 
is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell. 
(2) Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 
100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban 
meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a 
Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül 
felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások. 
(3) Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által 
rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele 
a pályázó azonosítását biztosító  -  az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek 
megfelelően történő - előzetes regisztráció. 
(4) A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő 
rögzítésének időpontját kell tekinteni. 
(5) A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő 
felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott 
felhasználói fiókon keresztül történik. 
(6) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus 
visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni, a kézbesítéshez fűződő 
jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek. 
(7) Ha az Igazgatóság 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a 
pályázótól, az Igazgatóság ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha az 
Igazgatóság 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő 
munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az 
esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő 
közléshez fűződnek. 
(8) Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet. 
 
19/A. §  
(1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a 
kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott 
százalékában állapítják meg. 
(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja. 
(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére  az alelnök 
kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti, 
illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését. 
(4) A mérséklés vagy az elengedés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező 
igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése 
a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel 
aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy 
b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb 
szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné. 
(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának 
okait és körülményeit. 
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(6) A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök a pályázót a kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1) 
bekezdés  h)  pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett 
felhívja a nevezési díj 8 napon belül történő befizetésére. 
(7) Az alelnök a kérelmet támogató döntéséről 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot, 
valamint ezen határidőn belül intézkedik támogató döntésének az Alap portálján történő 
közzététele iránt. 
 
 
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.  
 
Az Ávr. 78. §. (9a) pontja értelmében 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.  
 
Fentiekre figyelemmel a támogatási igényhez a pályázati adatlap 5.3. pontjában 
pontosan fel kell tüntetni a témához/programhoz kapcsolódó finanszírozási 
időszakot és a finanszírozási időszakokhoz rendelt kifizetések összegeit (a 
témához/programhoz kapcsolódó kifizetések összegét és a kifizetések összegének 
várható időszakát). A finanszírozási időszak ütemenként maximum 30 nap lehet (pl. 
január 1-től január 30-ig, a következő ütem január 31-től kezdődhet). A kifizetések 
összege összesen meg kell egyezzen a pályázati téma/program költségkalkuláció 4.1.5 C 
mezőben szereplő igényelt támogatás összegével. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ávr. 84. §-a (4a) bekezdése alapján az Ávr. 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 rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti,  a költségvetési 
támogatás kedvezményezett részére történő folyósításának napjától a felhasználása vagy 
visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti mértékű kamatot fizet. 
Az Ávr. 78. § (4b) bekezdése alapján, 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. 
 
Alkotói támogatás igénylése esetén az 5.3. pontot nem kell kitölteni! 
 
Az 5.3. pontba beírt finanszírozási ütemterv kezdő és befejező időpontjának a 6.4. 
pontba írt pályázati témához/programhoz kapcsolódó kiadások felmerülésének kezdő és 
befejező időpontja közé kell esnie. Amennyiben 3 millió Ft alatt igényel támogatást, úgy 
azt nem szükséges részletekben kérnie. 
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IV. Tájékoztató a regisztrációs eljárásról és az online pályázati 

rendszerről 
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012. 
(IV.05.) számú határozatával elfogadott az alábbiakat tartalmazza a 
költséghatékonyság növelése pont alatt: 

„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és 
hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a 
működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az elektronikus 
pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online fognak beérkezni az 
Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online fogják megkapni 
bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly megtakarításokat 
eredményez majd.” 

 
A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online 
pályáztatás kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek 
rendelkezésre állásával együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online 
pályáztatás nem működik az országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól 
kellett kezdeni.  
 
A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak: 

 megfelelő jogi környezetben működjön, 
 hatékonyan segítse a pályázók életét, 
 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését, 
 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását, 
 eredményezzen költségcsökkenést. 

 
Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a 
pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy ún. előzetes 
regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület 
lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére 
regisztráció elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz. 
 
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. Amennyiben a 
regisztráció időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik 
változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet 
egy-egy szervezet, vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a 
pályázók számára a bürokratikus teher. 
 
Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának 
növekedése az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül 
jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen 
pályázat, 

2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt 
elérhető, 

3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő 
kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető, 

4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak 
értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a 
kommunikáció. 
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A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak 
az NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a 
döntésről szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az 
elszámolásukat is ezen keresztül nyújthatják be). 
 
2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások, 
amelyekre már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.  
 
A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív 
visszajelzést kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a 
pályázónak határidőben benyújtania pályázatát. 
 
A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a 
pályázatok elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől 
szintén pozitív visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi 
döntések során egy kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött 
dokumentumok és a kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A 
döntési felület nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és 
hatékonyabbá, átláthatóbbá tette a döntési folyamatot. 
 
2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére: 

1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló 
levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és 
az ezzel kapcsolatos feladataikról. 

2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról. 
3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az 

eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és 
Közművelődési pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók 
részére) 

 
Statisztikai adatok 

 
 

Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása 
Év Fénymásolási költség (Ft) Fénymásolt papír (db) 

2009 11.710.492 1.228.672 
2010 13.192.133 1.412.434 
2011 10.517.475 1.126.068 
2012 7.998.982 870.401 
2013* 0 0 

* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján. 
 
 

Regisztráltak / Beérkezett online pályázatok számának kimutatása 
2012. december 31-ig: 2013. július 25-ig: 

Regisztráltak száma: 
 magánszemély: 
 szervezet: 
 határon túli 

magánszemély: 
 határon túli szervezet: 
Beérkezett online pályázatok: 
Beküldött adatmennyiség: 

2.785 db 
311 db 

2.323 db 
 

6 db 
145 db 

3.010 db 
24 GB 

Regisztráltak száma: 
 magánszemély: 
 szervezet: 
 határon túli 

magánszemély: 
 határon túli szervezet: 

Beérkezett online pályázatok: 
Beküldött adatmennyiség: 

7.093 db 
2.426 db 
4.352 db 

 
49 db 

266 db 
9.780 db 

75 GB 
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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 
 

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 
 
 
Budapest, 2013. július 26. 
 

NKA Igazgatósága 


