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A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS  KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA  

 
Téma/cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és 
Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete szakmai keretét 
kiegészítve alkotói támogatást kíván nyújtani szépirodalmi valamint tudományos- 
ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára. 
 
Pályázat feltétele: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás forrása : a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 

Altéma kódszáma: 3802 
 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 70  millió Ft.  
 
Pályázók köre: szépirodalmi, valamint tudományos-ismeretterjesztő és szakkönyvek 
szerzői (a pályázati adatlap 1. oldal Szakterület sorában kerüljön beírásra), mint 
magánszemélyek. 
 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. április 26.–2014. április 26.  

Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.   
 
 
Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-
át (amely 27%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a „Nevezési díj megfizetésének rendje „pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
 
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 
5000 Ft-nál (amely 27%-os áfát tartalmaz). 

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!  
 
 
Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: 

• alkotói támogatás  
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A támogatási összeg járulékokat nem tartalmazhat. Az alkotói támogatás jogcím a 
pályázati adatlap költségkalkulációja 4. pont 4.1.1. személyi jellegű költségek sorába 
kerüljön feltüntetésre. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén azonos.  

Egyéb rendelkezések: 

1. Szépirodalmi művek szerzői számára a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és 
Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján, 20 millió forintos 
keretösszeggel, alkotónként havi 100.000 Ft összeg, legfeljebb 10 hónapon keresztül 
folyósított támogatásként kerülhet odaítélésre.   

A kollégium saját keretéből 15 millió forintot szándékozik kiadni 3-12 hónapos 
időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek, művésztanárok számára. A 
támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.  

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és 
irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet.  

2. Tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői, humán és reáltudományokkal 
foglalkozó szakemberek számára a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és 
Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 20 millió forintos keretösszeggel 
alkotónként havi 100.000 Ft összeg, legfeljebb 10 hónapon keresztül folyósított, két 
részletben kifizetésre kerülő támogatásként kerülhet odaítélésre.  

A kollégium saját keretéből 15 millió forintos keretösszeggel, ismeretterjesztő, a 
környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek 
megírására ítél oda havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapon keresztül, havonta 
folyósítandó támogatást.  

Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet. Felhívjuk a 
tudományos munkával pályázó szerzőink figyelmét, hogy a felhívásban megjelölt, alkotói 
időszakot meghaladó munkára nem áll módjukban pályázatot benyújtani!   

Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egyéves alkotói időszakra csak egy 
pályázat nyújtható be.   

2012. október 10.–2013. október 10. közötti alkotói időszakra támogatásban 
részesült szerzők jelen pályázatra nem nyújthatnak be pályázatot! 

Tudományos-ismeretterjesztő munka kézirata szerzői külön pályázzanak. A szerzőnként 
benyújtott pályázatban egyértelműen különüljön el, az adott szerző mely részt kívánja 
alkotó munkája során feldolgozni. Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló 
részeként a szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat – a szerző mely részt tekinti az 
elkészült kéziratban sajátjának – benyújtása kötelező.  

Határon túli pályázó esetében a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati 
adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani 
szerződésben meghatározott feltételek szerint. Támogatott pályázat esetén felhívjuk 
határon túli pályázóink figyelmét, hogy a nem regisztrált pénzügyi lebonyolítónak – az 
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általános tájékoztatóban leírtak szerint – az eredeti jogi dokumentációt az NKA 
Igazgatósága postafiók címére meg kell küldeni. 

Pénzügyi lebonyolítót hazai pályázó is igénybe vehet.   

*** 

A pályázott alkotói mű könyvkiadására a kiadó 2015. évben nyújthatja be pályázatát. 

 
A  pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 

- szakmai önéletrajz; 
- a megvalósítandó mű szinopszisa (tanulmány-, illetve verseskötet esetében a 

kötet tartalmi terve), 
- a mű várható munkacíme, amely a pályázati adatlap 3.2. pályázati téma sorába 

kerüljön feltüntetésre, 
- a mű várható terjedelmének megjelölése; 
- a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 

másolata,  
- számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről, 
- amennyiben pénzügyi lebonyolítóval pályázik, a lebonyolító nyilatkozatai 

(általános tájékoztatóban leírtak szerinti) a pályázati adatlaphoz csatolt word-
dokumentum kitöltését követően jogszerű aláírással beszkennelve kerülnek 
feltöltésre a kötelező mellékletek egyéb dokumentumai közé. 

 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A 
feltöltés előtt  mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-
e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét 
okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
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 befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (az nka.hu) 
portálunkon a pályáztatás menüpontban „Nevezési díjjal kapcsolatos 
információk” cím alatt leírtakat! 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 
 

*** 

 

Az elbírálás szempontjai: A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai 
teljesítményét és pályázatának minőségét, társadalmi aktualitását (tervének 
eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli. 

A pályázatok elbírálásánál a Kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már 
rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.  

A támogatásban részesült alkotói kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az 
elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető, a tartalmi cél és 
a megvalósult forma egysége maradéktalanul érvényesüljön. 

A kollégium fenntartja a jogot, hogy a felhasználható keretösszeg figyelembe vételével, a 
kért támogatás egy részét ítélje meg a mindenkori szakmai teljesíthetőség mérlegelése 
mellett. A pályázó által megjelölt – a pályázati felhívásnak megfelelő - alkotói 
időintervallum képezi a támogatási szerződés alapját.  

Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon 
keresztül kell benyújtani, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpont alatt. 
 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
 
Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:  
az alkotómunka kéziratát – a pályázati cél benyújtásakor megjelölt terjedelemben –, 
amelyet fenti módon kell benyújtani. 
 
Pénzügyi lebonyolítóval pályázó támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás 
módjáról a támogatási szerződés rendelkezik.  
 
 
 
 
 
 

*** 
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TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:   

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 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, valamint 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 SA.34770 (2012/N-2). számú 
határozatában hagyott jóvá. 

*** 
Felhívjuk pályázóink figyelmét   
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 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: 

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. 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés 
felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének 
biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési 
megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének 
elvárt biztosítékait az Ávr. 77.§-a részletesen tartalmazza. 

 
 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott 
alkotói támogatás jogcímre használhatja fel, a szerződésben rögzített 
finanszírozási ütemterv szerint. 
 
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 2013. április 26-án, éjfélig lehet. 
 
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási 
határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg. 
Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált 
felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál 
regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, 
de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell 
juttatnia 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.  
A határidőn túl nincs lehetősége 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 portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak. 
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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. Az Ávr 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető 
támogatási szerződés.  
 
 

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 


