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A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA  
online-módon történő pályázat benyújtására 
 
 A pályázat célja: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak 
részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a 
könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális 
szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.  
 
 Pályázati feltételek:  a pályázó intézmény az NKA  portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  
 
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Pályázni az alábbi témakörökre lehet: 
 

I. Állományvédelem/restaurálás, állományvédelmi eszközbeszerzés 
 

I./a)  Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására 

            Altéma kódszáma:  3511 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft 

Pályázók köre: 

Könyvtár: 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. 

Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat 
be pályázatot. Határon túli egyházi levéltári intézmények. 

Múzeum: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. A nem jogi személy esetében annak 
fenntartója nyújthat be pályázatot. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012.október 30.–2013. szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja:  elő-/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 5.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

 
Támogatás kérhető: Egyedi dokumentumok restaurálási költségeire (restaurátori tiszteletdíj – 
számlás, szakmai anyagköltség, szállítás). 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt.   

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:  

• a kiválasztott dokumentumok részletes leírását tartalmazó (méret, darabszám, hordozóanyag 
stb.), állapotfelmérésén alapuló restaurálási tervet, fotódokumentációval, 

•  restauráláshoz felhasználni kívánt anyagok és módszerek ismertetését, részletes költségvetést, 
restaurátori tervet csak okleveles restaurátor művész vagy OSZK OKJ tanfolyamot végzett 
papír- és könyvrestaurátor adhat be, 

• a dokumentumok restaurálására vonatkozó tételes árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a 
várható munkaidő-ráfordítást és a munka elkészülésének időbeli ütemezését, 

• a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául 
szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról 
információt adó személy nevét, 

• az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a dokumentum szerepét, helyismereti, 
helytörténeti, intézménytörténeti jelentőségét, 

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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. 



 3 

Kérjük, mielőtt a befizetést kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (az nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 

A pályázat elbírálásának szempontjai: formai követelményeknek való megfelelés (kötelező 
dokumentumok, mellékletek megléte) 

• a költségvetés realitása, arányossága, a restaurálásra fordított összeg és a restaurálásra fordított 
idő aránya, 

• a tervezett állományvédelem kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra 
irányul, 

• az elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja, 
• a dokumentumok helyzete a gyűjtemény egészéhez képest, 
• a kiválasztás szempontjai mennyire felelnek meg az egyedi muzeális értékű követelménynek, 
• a kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi 

elvárásoknak.   

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•  a tárgy restaurálás utáni állapotát (a restaurálás közben felmerült esetleges problémákat), 
• a tárgy(ak) fotódokumentációját, 
• a restaurált tárgy(ak) elhelyezését,  
• a leírást és a fotókat az intézmény honlapján vagy a fenntartója honlapján meg kell jelentetni, 

a szakmai beszámoló benyújtásától számított egy évig annak ingyenes hozzáférhetőségét 
biztosítani kell. 

 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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. 
 

I./b) Műtárgyak állagvédelemére, preparálására, konzerválására, restaurálására 
 

                                  Altéma kódszáma: 3560 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20 millió Ft 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012.október 30.–2013.szeptember 30. közötti 
időszak. 

Pályázók köre: 

Múzeum: Működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény, amennyiben nem jogi személy 
akkor annak fenntartója. 

Finanszírozás módja:  elő-/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 

 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 10.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető: 

• állagvédelemre (számlás kifizetés – tiszteletdíja, szakmai anyagköltség, szállítás), 
• preparálásra (számlás kifizetés – tiszteletdíja, szakmai anyagköltség, szállítás), 
• konzerválásra (számlás kifizetés – tiszteletdíja, szakmai anyagköltség, szállítás),  
• restaurálásra (számlás kifizetés – restaurátor tiszteletdíja, szakmai anyagköltség, szállítás). 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt.   

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:  

• a kiválasztott műtárgyak állapotfelmérésén alapuló mentési és intézkedési tervet, 
fotódokumentációval alátámasztva,  

• a restauráláshoz felhasználni kívánt anyagok és módszerek ismertetését, részletes költségvetést, 
restaurátori tervet csak okleveles restaurátor művész vagy OSZK OKJ tanfolyamot végzett 
papír- és könyvrestaurátor adhat be, 

• múzeumi állományvédelmi felelős támogató nyilatkozata, 
• az egyes műtárgyak restaurálására vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a várható 

munkaidő-ráfordítást és a munka elkészülésének időbeli ütemezését,  
• a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául 

szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról 
információt adó személy nevét,  

• az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a beavatkozással érintett műtárgyak helyismereti, 
helytörténeti, művészeti jelentőségét, 

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát, 
• a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
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A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka. hu )pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk”  cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 
 
A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a költségvetés realitása, arányossága, a restaurálásra fordított összeg és a restaurálásra fordított 
idő aránya, 

• az elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja, 
• a beavatkozással érintett műtárgyak helyzete a gyűjtemény egészéhez képest,  
• a kiválasztás szempontjai mennyire felelnek meg a muzeális értékű követelménynek, 
• a kiválasztott anyagok és módszerek mennyire felelnek meg a legmodernebb állományvédelmi 

elvárásoknak. 

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•  a tárgy restaurálás utáni állapotát (a restaurálás közben felmerült esetleges problémákat), 
• a kész tárgyak fotódokumentációját, 
• az elvégzett állagvédelemi munka után a tárgy elhelyezését,  
• a leírást és a fotókat az intézmény honlapján vagy a fenntartója honlapján meg kell jelentetni, 

a szakmai beszámoló benyújtásától számított egy évig annak ingyenes hozzáférhetőségét 
biztosítani kell. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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. 
 
 

I./c)  Muzeális értékű gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra  
 
           Altéma kódszáma: 3543 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  15 millió Ft 

Pályázók köre: 

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. 

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

Múzeum: országos és megyei múzeumok. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be 
pályázatot. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012. október 30.–2013.szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja:  elő-/vegyes finanszírozás 

 
Nevezési díj összege/ mértéke:  
 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 5.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető: 

• fertőtlenítés, portalanítás, egyéb vegyszeres kezelésekre, 
• köttetésre, újraköttetésre, 
• bőrkötések tisztítására, karbantartására, javítására, 
• paszpartuzásra, keretezésre, grafikai portfeuille készíttetésre. 
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Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt.   

A pályázati adatlap 7. pontjához  feltöltendő mellékletek:  

• a beavatkozással érintett dokumentumok jegyzékét, állományvédelmi szakértő által készített 
állományvédelmi leírását, a beavatkozás módját, 

• a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát, 
• a kiválasztott cég/szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául 

szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és az elvégzett 
munkáról információt adó személy nevét, 

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• a számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka. hu )pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• A költségvetés realitása, arányossága. 
• Fertőtlenítés esetén az anyag mikrobiológia vizsgálatának eredménye. 
• Az állományvédelmi szolgáltatás mennyire biztosítja hosszútávon a gyűjtemény megőrzését. 

 

 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

•  a tárgy állományvédelmi kezelés  utáni állapotát (a közben felmerült esetleges problémákat), 
• a kész tárgyak fotódokumentációját, 
• a tárgyak újbóli elhelyezését,  
• a leírást és a fotókat az intézmény honlapján vagy a fenntartója honlapján meg kell jelentetni, 

a szakmai beszámoló benyújtásától számított egy évig annak ingyenes hozzáférhetőségét 
biztosítani kell. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

 
 
I./d) Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére 
 
                     Altéma kódszáma:  3505 
 
 A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 millió Ft 

 

Pályázók köre: 

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

Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak vagy azok fenntartói. 

Múzeum: országos és megyei múzeumok vagy azok fenntartói. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. október 30.–2013. szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja:  elő-/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
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 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 10.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 
Támogatás kérhető: 

• savmentes irattároló dobozokra (max. 600 Ft/doboz) és azok szállítási költségére, 
• raktári fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközre, 
• raktári állványzatra és annak összeszerelésére, 
• műtárgyak, helyismereti gyűjtemény dokumentumainak védelmét, biztonságos tárolását segítő 

eszközökre, 
• fotókhoz savmentes tárolókra (borítékok, zacskók),  
• textilgyűjtemények csomagolásához anyagokra. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázni kívánt eszközök pontos felhasználásának helyét és költségét,  
• a tételes árajánlat benyújtása eszközönként,  
• múzeumi pályázatok esetén a pályázathoz csatolni kell az adott múzeum műtárgyvédelmi 

felelősének támogató állásfoglalását, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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. 
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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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• Hogyan illeszkedik a kért támogatás az állományvédelmi prioritások sorrendjébe?  
• A kért eszközök költséghatékonyságának vizsgálata. 

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A megvásárolt eszközök listáját, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám 
feltüntetésével. 

 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

I./e) Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 
beszerzésére 

                      Altéma kódszáma:  3533 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  15 millió Ft 

Pályázók köre: 

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

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Könyvtár: felsőoktatási intézmények könyvtárai, egyházi könyvtárak, valamint a nyilvános 
könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak vagy azok fenntartói. 

Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, vagy azok fenntartói. 

Múzeum: országos és megyei múzeumok vagy azok fenntartói. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012. október 30.–2013.szeptember 30. közötti 
időtartam. 

Finanszírozás módja: elő/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke: A pályázó nevezési díj címén  bruttó 10.000 Ft-ot – amely magába 
foglalja a 27%-os áfát – 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! 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető: 

• restaurátor és könyvkötő műhely tevékenységének ellátásához szükséges szakmai anyagokra, 
• mikrofilmezéshez szükséges nyersanyagokra és segédanyagokra,  
• műhelyek kapacitásának növelésére kis értékű (100 ezer Ft összegig) új eszközökre,  
• a műhelyben használt eszközök alkatrészeinek pótlására (100 ezer Ft összegig). 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:  

• a részletes leírást, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és 
mennyiségű állományvédelmi munka készül el, 

• a beszerzésre kerülő állományvédelmi eszközök listáját, 
• a restaurátor/kötészeti/reprográfiai műhely éves állományvédelmi tervét, az előző év 

beszámolóját (max. 2 oldal terjedelemben), 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
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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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka. hu )pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a költségvetés realitása, arányossága,  
• a pályázó alkalmassága (saját restaurátori, kötészeti műhely, szakképzett alkalmazott),  
• a tervezett restaurálási, kötészeti munka várható hasznosulásának és a pályázati 

kiírásnak az összhangja. 
 

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• a tervezett és elvégzett munka arányát, 
• a saját honlapon az éves munkáról készült beszámolót, fotókkal illusztrálva meg kell   

jelentetni.  
 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

 
 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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II. Múzeumi tárgyak, maradandó értékű magániratok, egyedi dokumentumritkaságok 
megvásárlására 
 
            Altéma kódszáma: 3509 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 33 millió Ft 
 
Pályázók köre: 

Könyvtár: Országos Széchényi Könyvtár, ODR-könyvtárak vagy azok fenntartói. 

Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak vagy azok fenntartói. 

Múzeum: országos és megyei múzeumok vagy azok fenntartói. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012. október 30.–2013. szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja:  elő/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 

 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 10.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

 
Támogatás kérhető: 
 

• múzeumi tárgyak vásárlására,  
• maradandó értékű magániratok vásárlására 
• egyedi dokumentumritkaságok megvásárlása. 

 
Pályázónként egy pályázatot lehet benyújtani. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

A pályázati adatlap  7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a megvásárlandó tárgyak, dokumentumok listáját, szakmai leírását, intézményi szakértő 
véleményét, 

• levéltárak esetében amennyiben nem konkrét iratok megvásárlására irányul a pályázat, az 
iratvásárlási-gyűjteménygyarapítási koncepciót, 

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
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A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkba 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

•  a megvásárolandó dokumentumok, tárgyak jelentősége a pályázó intézmény gyűjteményének 
egésze szempontjából.  

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a megvásárolt tárgyak, iratok listáját, a 
nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével. 

 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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III. Magyar vonatkozású tematikus gyűjtemények tömeges digitalizálására, adatbázis-építésére 
és internetes közzétételére 
 
            Altéma kódszáma: 3532 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 43 millió Ft  

Pályázók köre: 

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

Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, nem jogi személy esetén annak fenntartója. 

Múzeum: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény, nem jogi személy esetén annak 
fenntartója. 

Határon túli jogi személyek, közgyűjteményi jogkörrel rendelkező intézmények. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012.október 30.–2013.szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja:  elő/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 

 A pályázó nevezési díj címén bruttó 5.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
  
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

Támogatás kérhető: 

• informatikai szolgáltatásra (digitalizálás, adatbevitel, adatbetöltés, adatfeldolgozás, publikálás, 
szoftverfejlesztés stb), 

• informatikai eszközök beszerzésére (200 ezer Ft-ig) 
• adatfeltöltésre, adatrögzítésre (megbízási díjak és járulékai) 
• digitalizálásra történő előkészítésre (megbízási díjak és járulékai, anyagköltség). 

 

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és járulékaira, valamint rezsiköltségre nem 
igényelhető és nem számolható el!  
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Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a pályázónak az adatbázis-építés és digitalizálás szakmai kritériumai tekintetében a 
betétlapban foglaltak szerint kell eljárni, 

• a tervezett adatbázis tartalmi leírását, történeti, kulturális, művészeti, kutatási jelentőségét, 
• a tervezett adatbázis adatszerkezetét, elemeinek leírását és a kitöltési útmutatót, 
• a tervezett digitalizálás és képfeldolgozás módszerét, paramétereit, 
• az adatbázis illetve digitalizálás elkészítésére vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia 

kell a várható munkaidő-ráfordítást és elkészülésének időbeli ütemezését, technikai 
paramétereit, 

• a kiválasztott cég által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három 
munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a munkáról információt adó 
személy nevét,  

• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 

A kollégium az alábbi dokumentumtípusok feldolgozását és digitalizálását kiemelten támogatja: 

• A már létező, de publikálatlan tömeges adatbázisok és digitalizált állományok internetes 
közzététele. 

• Kéziratos, kataszteri illetve 1920 előtti térképek. 
• Tematikus és tömeges levéltári iratfeldolgozások, összeírások. 
• Testületi és egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 
• I. Világháború történetéhez kapcsolódó gyűjtemények feldolgozása. 
• Képeslapok (követelmény a meglévő országos adatbázisba történő integrálás). 
• Muzeális értékű könyvek, grafikák. 
• Közgyűjteményi kiadványok (követelmény a meglévő országos adatbázisokba történő 

integrálás). 
• Analóg egyedi hangzóanyagok. 
• Helyi lapok 1945-ig. 

 

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/betetlap/kozgyujtemenyek_3532_121008.doc
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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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka. hu )pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a költségvetés realitása, arányossága, 
• az adatbázis széles körű hasznosulása, a feldolgozás tömegessége, 
• a tervezett adatbázis illetve digitalizálás hogyan illeszkedik a már létező publikált 

megoldásokhoz, 
• az adatbázis elektronikus tartalomkeresővel és egyéb, felhasználóbarát tartalomszolgáltatással 

készül el, 
• az adatbázis fejlesztése új szolgáltatást tesz elérhetővé, vagy eddig még adatbázisban nem 

közzétett gyűjteményrész közzétételéhez járul hozzá. 
 

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 okozza! 

 
A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:   
 

• A létrehozott adatbázist és az ahhoz tartozó digitális állományokat legalább 5 évig ingyenesen 
szolgáltatja az interneten. 

• Az elkészült adatbázist és digitális tartalmat a közös közgyűjteményi portálon elérhetővé kell 
tennie. 

• Az erre utaló linket az intézményi honlapon is el kell helyezni. 
 

A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 
 

 
 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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IV. Szakkönyvtár-gyarapítás 
 
                     Altéma kódszáma: 3510
  
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18 millió Ft 
 
Pályázhatnak magyarországi múzeumok és levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, 
módszertani szakkönyvek, valamint történettudományi, régészeti, képzőművészeti,  művészettörténeti 
és helytörténeti tanulmánykötetek, CD-k, DVD-k megvásárlására. 
 
Pályázók köre: 
 
Levéltár: országos könyvtári statisztikai adatszolgáltatást nyújtó köz- és nyilvános magánlevéltárak 
könyvtárai vagy azok fenntartója. 

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

A pályázati cél megvalósításának időtartama:  2012. október 30.–2013. szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja: elő-/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 

 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 5.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 

 

Támogatás kérhető: 

•    Könyvek, folyóiratok, digitális kiadványok vásárlására. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

Igényelhető támogatás: max. 300.000 Ft/pályázat. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• az intézmény tudományos tervéhez illeszkedő szakkönyvtár-gyarapítási koncepciót, 
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 
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A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka. hu )pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 
 

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 okozza! 

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• A megvásárolt kiadványok  listáját, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám 
feltüntetésével. 

 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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V. Szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére 
 
                                Altéma kódszáma:  3512 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:   18 millió Ft 
 
Pályázni lehet közgyűjteményi szakmai kiadványok, tanulmányok, szakmatörténeti, módszertani 
kiadványok, a közgyűjtemények anyagára épülő, a szolgáltatások tartalmi bővítését eredményező, 
különböző közgyűjtemények használatát elősegítő nyomtatott vagy elektronikus formában 
megjelentetni kívánt kiadványok kéziratának elkészíttetésére. 

 

Pályázók köre: 

Könyvtár: nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, felsőfokú könyvtáros képző 
intézmények vagy azok fenntartói,  szakmai szervezetek. 

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

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

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. október 30.–2013. szeptember 30. közötti 
időszak. 

Finanszírozás módja: elő/vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összege/ mértéke:  
 

 A pályázó nevezési díj címén  bruttó 5.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát – 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! 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő. 
 

Támogatás kérhető:  

• tiszteletdíjra (szerzői, lektori, szerkesztői, fordítói, fotókészítési) és annak járulékaira,  
• vagy számlás kifizetésre. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 
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Igényelhető támogatás: max. 500.000 forint/pályázat. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

• a kiadvány koncepcióját, amely tartalmazza a megvalósítani tervezett kiadvány szakmai 
indokoltságát, előmunkálatait, tervezett tartalomjegyzékét,  

• a kiadvány készítőinek (szerző, szerkesztő) szakmai életrajzát, 
• a tervezett kiadvány megjelentetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, amelyben az 

intézmény vállalja a támogatott kiadványnak három éven belüli, minimálisan elektronikus 
úton történő közzétételét, 

• két független szakmai ajánló véleményét,  
• a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát, 
• számlavezető pénzintézet igazolását a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok olvashatóak-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: 

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 a befizetést kezdeményezné,olvassa el figyelmesen (az nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a „Nevezési díjjal kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat!  
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a költségvetés realitása, 
• a tervezett kiadvány szakmai megalapozottsága, indokoltsága, 
• a tervezett kiadvány várható kulturális hatása, hasznosulása (célközönsége). 

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 okozza! 

 

 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 

• a lektorált kéziratot, a mellékletekkel együtt, 
• a lektori véleményt.  

 
A pályázat pénzügyi elszámolásának tartalmaznia kell: 
 

• az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás 

megrendezésének 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,  

•  megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

 
*** 

                                              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 www.kozpenzpalyazat.gov.hu – 
központi portálon. 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 kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami 
támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007. számú határozatában hagyott 
jóvá.  
 
                                                                       ***  
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:  

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu-/
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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.  
 
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 kitölteni 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 8-án éjfélig lehet.  
 
Felhívjuk  pályázóink figyelmét, hogy pályázatot benyújtani csak regisztrált  felhasználók tudnak! 
Amennyiben nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció 
végrehajtása után a pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéséhez a kapcsolódó jogi 
dokumentációkat postai úton el kell juttatni 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. 
 
Határidőn túl nincs lehetőség 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 felhasználói fiók menüpontján 
keresztül értesítést kapnak.  
 
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.  
 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.  
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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.  

                                                                                                     Közgyűjtemények  Kollégiuma 
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