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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: 
 
Szeptember 

 Diákcsemege Fesztivál (Debrecen), 2013. szeptember 1. 
 Vidéki Színházak Fesztiválja (Budapest), 2013. szeptember 7-14. 

 
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. 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. 
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II. 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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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 
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III. Tájékoztató aktuális nyílt pályázati felhívásainkról 
 
 
Az NKA portálján található aktuális nyílt pályázati felhívások 2013. szeptember 
9-én: 
 
Folyóirat-kiadás Kollégiuma 
 
A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet nagy hagyománnyal rendelkező, vagy 
újabb innovatív, jelentős tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel 
bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és 
határon túli magyar nyelvű lapok támogatására. 
 

 Tervezett keretösszeg mindösszesen: 317 millió Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2014. január 1. – 2014. december 31.  
 Benyújtási határidő: 2013. október 10-én, éjfélig. 

 
1. A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti, kulturális, tudományos 

és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos módon megjelentetett 
folyóiratok számára. 
 

 Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 222 millió Ft  
 Igényelhető támogatás: maximum 10 millió Ft 
 Pályázók köre: Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli 

magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos, vagy ismeretterjesztő 
nyomtatott folyóiratok. 

 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Kollégium a korábbinál több online 
pályázatot kíván támogatni, kiemelten kezeli és megnövelt pályázati 
kerettel anyagilag is motiválja az online-folyóiratok támogatását, valamint 
a hagyományos folyóiratok online-megjelentetésre történő teljes áttérését. 

 
2. A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti, kulturális, tudományos 

és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes 
folyóiratok számára. 
 

 Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 95 millió Ft  
 Igényelhető támogatás: maximum 5 millió Ft 
 Pályázók köre: Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli 

magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos vagy ismeretterjesztő 
internetes folyóiratok, portálok.  

 A Kollégium a korábbinál több online folyóirat pályázatot kíván támogatni, 
kiemelten kezeli és megnövelt pályázati kerettel anyagilag is motiválja az 
online-folyóiratokat, valamint a hagyományos folyóiratok online-
megjelentetésre történő teljes áttérését. 

 A Kollégium kizárólag új és saját tartalom megjelentetését támogatja 
(konzervtartalmak, átvett tartalmak, hírek újraközlése nem támogatott).  

 A nyomtatott lapok archiválására szolgáló internetes felületek és/vagy a 
nyomtatott folyóiratok puszta internetes verziójaként érthető, a print 
terméktől jelentősen eltérő profillal, tartalomszolgáltatással nem 
rendelkező portálokat nem támogatjuk (az archiváló oldal költségeit a 
nyomtatott pályázat keretein belül kell érvényesíteni). 
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Könyvkiadás Kollégiuma 
 
Felhívás könyvtáraknak a Márai-program III. fordulójában való részvételre 
 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 
hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs 
magyar szerzők támogatása és megismertetése. 
A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap 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. 
 

 A jelentkezéshez szükséges információk: 
• a Márai III. lista rendelés céljából csak a pályázati felhívás mellékletében 

megnevezett könyvtárak számára érhető el, a felület lehetőséget biztosít a 
Márai III. listán szereplő könyv és hangoskönyv dokumentumok 
megrendelésére. 

 A jelentkezéshez szükséges feltételek: 
• A KELLÓ a könyvtárak igazgatóit e-mail-ben tájékoztatja a jóváhagyott 

rendelés menetéről, továbbá elküldi számukra az adott könyvtár 
felhasználónevét és jelszavát, 

 A könyvtáraknak e-mailben válaszolva legkésőbb 2013. szeptember 
20-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a programban részt kívánnak-e 
venni (a könyvek megrendelése csak ez után lehetséges),  

 a megrendelt könyveket a KELLÓ megvásárolja a kiadóktól, majd 
eljuttatja a könyvtáraknak. 

 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. 

 További információt a KELLÓ munkatársaitól lehet kérni. 
 
 
Vizuális Művészetek Kollégiuma 
 

1. 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 pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem 
támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. 
Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan 
kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be 
(például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a 
közélet kérdéseire is reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, 
a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt 
vizuálisan dinamizálják.  
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 A pályázók köre: Önkormányzatok professzionális képzőművészek és 

iparművészek alkotásaival.  
 Egy önkormányzat több köztéri munka (szobor, szoborcsoport, 

térinstalláció) létrehozására is pályázhat, pályaművenként külön adatlapon. 
 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” 

 A fenti szövegen kívül továbbá köteles feltüntetni a Nemzeti 
Kulturális Alap nevét és logóját. Az előírt szöveg, valamint a 
támogató nevének és logójának esztétikus feltüntetése az alkotás 
elválaszthatatlan részét kell képezze, jól látható, olvasható helyen 
és formában (pl. talapzatba történő bevésés). 

 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a támogatott pályázókkal a 
szerződéskötés csak azután történhet meg, miután a támogatott a köztéri 
munkáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
szakvéleményét elektronikusan feltöltötte az adott pályázathoz. A 
szakvélemény kiállításának díja elszámolható. 

 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. 

 
2. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet alkotói támogatásra a 

Gárdonyi Géza Emlékévhez kapcsolódva, egy szabadon választott Gárdonyi Géza 
mű illusztrálására.  
 A pályázók köre: professzionális képző-, és iparművészek. 
 Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy aki 2013-ban az NKA bármely 

kollégiumától már alkotói támogatásban részesült, nem nyújthat be 
pályázatot! 

 Tervezett keretösszeg: 3,5 millió Ft. 
 Megítélhető támogatás: 700.000 Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 30. - 2014. szeptember 30.  
 Benyújtási határidő: 2013. október 10-én, éjfélig. 

 
3. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet magyar kortárs vizuális 

művészeti (fotóművészeti, iparművészeti, képzőművészeti) alkotások 
megvásárlására közgyűjtemények számára.  
 A pályázók köre: hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű vizuális művészeti 

közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és 
közalapítványok. 

 Tervezett keretösszeg: 55 millió Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 30. - 2014. március 31.  
 Benyújtási határidő: 2013. október 10-én, éjfélig. 

 
4. A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet technológiai 

eszközfejlesztésre.  
 A pályázók köre: művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel 

rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan 
működő alkotóműhelyek.  

 Tervezett keretösszeg: 30 millió Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31. 
 Benyújtási határidő: 2013. október 10-én, éjfélig. 
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A Vizuális Művészetek Kollégiuma, valamint az Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma közös, nyílt pályázati felhívása képzőművészek és 
iparművészek számára 
 
Most épülő vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, 
egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő képzőművészeti és iparművészeti 
alkotások megvalósításának támogatása. 
 

 A pályázók köre: professzionális képző-, és iparművészek (csoportok, közösségek 
nem!). 

 Pályázni kizárólag az alább felsorolt épületekhez kapcsolódó alkotások terveivel, 
dokumentumaival lehet.  

 A pályázó képző-, és iparművésznek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.  A 
lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.  ( Pénzügyi lebonyolító csak olyan 
jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a 
pályázó nem vezető tisztségviselő.) 

 Tervezett keretösszeg: 5 millió Ft. 
 Megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 1. - 2014. szeptember 30. 
 Benyújtási határidő: 2013. október 10-én, éjfélig. 
 A pályázatban résztvevő képzőművészek és iparművészek, a jelen kiírásban az 

alábbi épületekhez kapcsolódó  művészeti alkotások elkészítésére pályázhatnak: 
 A Kelenföldi Evangélikus Templom urnatemető bővítése kapcsán 

megvalósuló osszárium és emlékezőhely falburkolat - murália (156 cm x 
214 cm) megvalósítására. 

 A budapesti Örökimádás-templom: neogótikus térelválasztó fa szakipari fal 
megtervezésére és kivitelezésére. (A szakipari fal kétszárnyú lengőajtóval, 
savmaratott üvegezéssel készül.)  Meglévő ajtószerkezetbe ólomüvegezés 
készítésére. 

 A Rákoshegyi Bartók Zeneház főépületének iparművészeti kovácsoltvas 
korlátja és a melléképület főhomlokzatára iparművészeti kovácsoltvas 
konzolos lámpatest elkészítésére. 

 A pályázathoz szükséges alapdokumentáció az NKA Vizuális Művészetek 
Kollégiumánál szerezhető be, a pályázat megjelenése napjától a beérkezés 
napjáig. 

 Döntés előtt a pályázatokban szereplő művek 1:10 léptékű tervét, műleírását a 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft által felkért szakértők zsűrizik! 

 A támogatott alkotást elkészítő képző-, és iparművésznek a kiírt terület 
építészével kell együttműködnie. 
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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 2013.07.18. 2013.08.21. 2013.10.28. 
Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 2013.08.01. 2013.09.30. 2013.11.28. 

Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 2013.09.09. 2013.10.10. 2013.11.28. 

Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2013.09.09. 2013.10.10. 2013.12.10. 
Közművelődés és 
Népművészet Kollégiuma 2013.09.10. 2013.10.11. 2013.12.11. 

Könyvkiadás Kollégiuma 2013.09.13. 2013.10.14. 2013.12.12. 
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 

Vizuális Művészetek 
Kollégiuma 2013.10.04. 2013.11.04. 2014.01.13. 

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. 
 
 
 
2013. év II. félévi pályázati felhívások tervezett témái: 
 
 
Közművelődés és Népművészet Kollégiuma:  

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

 
Könyvkiadás Kollégiuma:  

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

 
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma:  

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

 
Vizuális Művészetek Kollégiuma:  

 Alkotói támogatás (Berlin, Párizs); Állandó és időszaki kiállítások;  Nemzetközi 
vásárokon való részvétel 

 
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium:  

 Várhatóan szépirodalmi, komolyzenei és könnyűzenei alkotói támogatás; 
Komolyzenei és könnyűzenei koncertek, programok, projektek és kiadványok. 

 
 

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. 



 

11 
 

 
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. 

 
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. 
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Regisztráltak / Beérkezett online pályázatok számának kimutatása 
2012. december 31-ig: 2013. augusztus 30-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: 

7.212 db 
2.459 db 
4.429 db 

 
52 db 

272 db 
10.783db 

81 GB 
 
 

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 
 
 
Budapest, 2013. augusztus 31.   
    

 
NKA Igazgatósága 


