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A SZÉPIRODALOM ÉS ISMERETTERJESZTÉS KOLLÉGIUMA  
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 
 
Pályázati cél: A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma nyílt pályázati felhívást 
tesz közzé határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, 
kritikai alkotómunkájuk megvalósítására. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás 
lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar íróknak, költőknek, irodalmároknak a 
pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – 
a magas színvonalú alkotó tevékenységhez. 
 
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtásához szükséges a pályázó regisztrálása az NKA 
portálján. 
 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
Támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.  
 
Felhívjuk pályázóink figyelmét: 
Alkotói támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázat meghirdetésekor a 
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozik 
(Horvát Köztársaságban, Romániában, Szerb Köztársaságban, Szlovák Köztársaságban, 
Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában, lakóhellyel rendelkező, magát magyar 
nemzetiségűnek valló személyek).  
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.500.000 Ft. 
 
Igényelhető támogatás: 700.000 Ft. 
 

Altéma kódszáma: 3802 
 
Pályázók köre: határon túli írók, költők, irodalmárok, mint magánszemélyek, akik fenti 
törvényben előírtaknak megfelelnek. 
 
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2013. december 1.–2014. szeptember 30.  
 
Finanszírozás módja: előfinanszírozás. 
 
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 megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű 
teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!  
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre! 
 
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő.   
 
Támogatás az alábbi 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.  
 
Pályázati feltételek: 

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

 

1. kategória: Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka 
támogatására. 

Támogatásban részesülhet 3 fő. 

Korhatár: a pályázat elbírálásakor legalább 2 (kettő) támogatást 30. életévét be nem 
töltött alkotónak ítél oda a kollégium. 

2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás – prózaírói alkotómunka 
támogatására.  

Támogatásban részesülhet 3 fő. 

Korhatár: a pályázat elbírálásakor legalább 1 (egy) alkotói támogatást a 30. életévét be 
nem töltött alkotónak ítél oda a kollégium. 

3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka 
támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére a 2007-től kezdődően 
megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére. 

Támogatásban részesülhet 3 fő. 

Korhatár: a pályázat elbírálásakor legalább 1 (egy) alkotói támogatást 30. életévét be nem 
töltött alkotónak ítél oda a kollégium. 

4. kategória: Benedek Elek alkotói támogatás – ifjúsági regény-, mese-, 
bábjáték- és gyermekszíndarab-írói alkotómunkára.  

Támogatásban részesülhet 3 fő.  

Korhatár: nincs. 

5. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; 
műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből.  

Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet. 
 
Támogatásban részesülhet 3 fő.  
 
Korhatár: nincs. 
 

Fenti kategóriákban alkotómunkára a felhívásban szereplő alkotói időszakra egy pályázó 
több pályázatot is benyújthat. Jelen támogatás legfeljebb három alkalommal – azaz három 
különböző kategóriában – nyerhető el. Ugyanazon személy egy évben csak egy 
kategóriában részesülhet ezen támogatásban. 

A pályázónként megítélt 700.000 Ft támogatási összeg utalása a pályázó által felkért, 
a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül 
történik, a majdani támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint két 
részletben történő kifizetéssel.  
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Felhívjuk határon túli pályázóink figyelmét, hogy ha a pénzügyi lebonyolító az 
NKA portálján nem regisztrált, támogatott pályázat esetén – az általános 
tájékoztatóban leírtak szerint – az eredeti jogi dokumentációt az NKA 
Igazgatósága postafiók címére a pályázati azonosító és a kollégiumi titkár neve 
feltüntetésével meg kell küldeni.  

A benyújtott pályázatok ismeretében a kollégium döntése megváltoztathatja a felhívásban 
kategóriánként kiosztható támogatások számát (a kategóriákban támogatottak számát 
növelheti vagy csökkentheti), illetőleg a megjelölt életkori arányoktól is eltérhet.  

Nem nyújthat be ugyanabban a kategóriában pályázatot az, aki 2012-ben az 
EMMI által fenti kategóriákban irodalmi ösztöndíj támogatásban részesült, 
illetőleg az a pályázó, akinek az NKA-val, jelen pályázati felhívás időszakára, az 
NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogató döntése által 
érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van. 

 
Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 
1. szakmai önéletrajz, amely tartalmazza azt a tényt is, hogy a pályázó jelen pályázat 

megvalósítási idejére pályázott-e meg, illetve részesül-e más magyarországi, vagy 
külföldi támogatásban, alkotói támogatásban, ösztöndíjban, 

2. részletes munkaterv, amely tartalmazza a megvalósítandó mű szinopszisát 
(maximum 3 számítógépes oldal 2200 leütés/oldal terjedelemben); műfordítás 
esetében a szinopszis tartalmazza a lefordítandó mű (vers, próza, esszé kötet) 
szerzője bemutatását is, valamint az eredeti mű kvalitásainak és fogadtatásának 
bemutatásával, esetleges más nyelveken történő megjelentetésének ismertetésével 
fejtse ki a műfordítás szükségének indokoltságát, 

3. publikációs jegyzék, 
4. szakmai ajánlás/ok, 
5. amennyiben van: kiadói szándéknyilatkozat, 
6. amennyiben több pályázat kerül benyújtásra: a pályázó rövid indoklással 

ellátott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja rangsorolni 
pályázatait (ezt a nyilatkozatot valamennyi pályázatához fel kell töltenie), 

7. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat 
másolata, 

8. pénzügyi lebonyolító nyilatkozata, 
9. pénzügyi lebonyolító számlavezető pénzintézeti igazolása a számlavezetésről. 
 
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 visszaolvashatók-e. 
Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A 
legnagyobb feltölthető állománymérete: 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 befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen a 
www.nka.hu portálunkon a pályáztatás menüpontban a „Nevezési díjjal 
kapcsolatos információk” cím alatt leírtakat! 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes 
tájékoztatónkban. 

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/06.html
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Elbírálás szempontjai: 
- A kollégium döntésekor a pályázó szakmai teljesítményét és pályázatának 

minőségét, tervének eredetiségét, kifejtettségét, megvalósíthatóságát mérlegeli.  

- A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázók, akik a jelen pályázati 
felhívásban meghirdetett megvalósítási időtartam alatt nem részesülnek egyéb 
itthoni vagy külföldi támogatásban, alkotói támogatásban, ösztöndíjban, továbbá, 
akik a megelőző három évben nem részesültek támogatásban semelyik 
kategóriában. 

Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon 
keresztül kell benyújtani, az „Elszámolás benyújtása” link alatt. Szkennelés során 
törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.  
 
 
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
Az elkészült alkotás kéziratát „pdf” formátumban. 
 
Kategóriánként:  

1. kategória esetében: vers és/vagy drámakötet kéziratát, 
2. kategória esetében: elbeszéléskötet vagy regény kéziratát, 
3. kategória esetében: esszékötet, tanulmánykötet vagy irodalomtörténeti munka 

kéziratát,   
4. kategória esetében: ifjúsági regény, mese, bábjáték és gyermekszínpadi mű 

kéziratát, 
5. kategória esetében: kortárs szépirodalmi mű (vers, próza, esszékötet) 

műfordításának kéziratát. 
 

A szakmai beszámolóként benyújtott kézirat terjedelme nem lehet kevesebb 5 szerzői 
ívnél. Prózai műveknél legalább 200.000 leütés szóközökkel, verses kötet esetében 100 
oldal. 
 
A támogatásban részesült alkotói kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az 
elkészült mű publikálatlan legyen és más pályázaton korábban vagy egyidejűleg ne 
szerepeljen, a jelen, támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető, a tartalmi 
cél és a megvalósult forma egysége maradéktalanul érvényesüljön.  
 
  

*** 
 
 

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. 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
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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 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. 
 
- 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 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 célra 
használhatja fel. 
 
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. december 30-án, éjfélig 
lehet. 
 
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, akkor a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.  
 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/


6 
 

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét 
megelőzően, minimum 5 munkanappal megelőzően kezdje meg. 
 
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.  
 
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon 
nyújtunk. 
 
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 
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	U3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatásU – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére a 2007-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére.
	Támogatásban részesülhet 3 fő.
	Korhatár: a pályázat elbírálásakor legalább 1 (egy) alkotói támogatást 30. életévét be nem töltött alkotónak ítél oda a kollégium.
	U4. kategória: Benedek Elek alkotói támogatásU – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói alkotómunkára.
	Támogatásban részesülhet 3 fő.
	Korhatár: nincs.
	Támogatásban részesülhet 3 fő.
	Korhatár: nincs.

