
Tárgy: MEGJELENT! Új NKA pályázati kiírás: zenei alkotói és projektpályázatok 

Kedves Szerző! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a zenei pályázati kiírás a jogdíjforrásokból (Artisjus, 

EJI) kulturális célokra használható összegekből. (Ez még nem a Cseh Tamás-program!) 

Főbb tudnivalók a kiírt pályázatokról 

- Benyújtási határidő: 2014. szeptember 18., éjfél 

- Benyújtás módja: elektronikus 

- Pályázatok elérhetősége (rövid áttekintés): http://www.nka.hu/palyaztatas/zenei 

- Pályázatok elérhetősége (részletes leírás): 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/zenei_140918  

- Nevezési díj: alkotói támogatások esetén 5000 Ft; egyéb pályázatoknál az igényelt támogatás 

1%-a, de minimum 5000 Ft 

- A most kiírt pályázatok forrását a 2013. évben beszedett jogdíjak jelentik: 

o részben az abból elkülönített 7%-os kulturális összeg 

o részben az akkori üres hordozó díjakból elvont 25%-os összeg. 

Pályázati altémák 

1. Alkotói támogatás: pályázni olyan új művek megalkotására lehet, amelyekre eddig nem nyert el a 

szerző támogatás az NKA-tól (a pályázóknak erről nyilatkozniuk is kell) 

- komolyzene – Keret: 175.000.000 Ft. Támogatás: max. 3.000.000 Ft 

- könnyűzene, jazz, világzene – Keret: 95.000.000 Ft. Támogatás: max. 2.000.000 Ft 

Fontos! 

- A most kipályáztatott összeg nem féléves, hanem egész éves összeg! 

- A könnyűzenében nemcsak zeneszerzők, hanem szövegírók is pályázhatnak, a kiírás 

hiányossága ellenére (ezt a Zenei Kollégium megerősítette nekünk). 

- Az alkotói támogatási pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell a megvalósítási időszakról és a 

pályázó által 2012-2014 években igénybe vett csekély összegű támogatások 

támogatástartalmáról. 

2. Projekttámogatások: Most először az NKA a kiírásban már több ponton eltért a jogkezelők 

Támogatási Politikájától, további célokat / altémákat is bevett a jogdíjforrásokból kiírt pályázatok 

közé. Szintén újdonság, hogy itt a 7%-os kulturális jogdíjrész mellett már nagyobb mennyiségű elvont 

üres hordozó díj is szerepel a források között. 

- Komolyzenei kortárs művek megszólalásának és terjesztésének támogatása – Keret: 30 millió 

Ft. Támogatás: max.  1 millió Ft 

- Komolyzenei hagyományos hangversenyélet támogatása – Keret: 40 millió Ft. Támogatás: 

max. összköltség 50%-a 

- Könnyűzenei, világ- és népzenei, jazz-produkciók megvalósítása – Keret: 126 millió Ft. 

Támogatás: max. összköltség 50%-a 



- Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése – Keret: 13 millió 

Ft. Támogatás: max. 2 millió Ft 

- Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, terjesztésének elősegítése – Keret: 13 millió 

Ft. Támogatás: max. 2 millió Ft 

- Ismeretterjesztő tematikus (komoly- és könnyűzenei) koncertsorozatok, továbbá zenei 

vetélkedők és interaktív foglalkozások – Keret: 35 millió Ft. Támogatás: max. 3 millió Ft 

- A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása – Keret: 10 millió Ft. 

Támogatás: max. 600 ezer Ft 

- A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása – Keret: 10 millió Ft. 

Támogatás: max. 600 ezer Ft 

- Külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyen való részvétel – Keret: 30 

millió Ft. Támogatás: max. 1,5 millió Ft 

- Külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi 

helyszíneken – Keret: 20 millió Ft. Támogatás: nincs maximálva 

- Komoly- és könnyűzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai 

művek megjelentetése – Keret: 10 millió Ft. Támogatás: max. 1,5 millió Ft 

- Hazai előadó-művészeti civil szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulás – 

Keret: 3 millió Ft. Támogatás: nincs maximálva 

- Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása – Keret: 5 millió Ft. 

Támogatás: nincs maximálva 

 

Elektronikus pályázás 

FONTOS: akár magánszemély, akár cég pályázik, az NKA kizárólag elektronikus pályázatokat fogad 

be! Ez azt jelenti, hogy a pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell az NKA weboldalán. Akinek már 

van ilyen regisztrációja, nem kell újabbat csinálnia. Részletesebb információ az NKA-weboldal 

Regisztráció menüpontjában található: http://www.nka.hu/regisztracio  

Segítség a Szerzői Ügyfélszolgálaton  

A pályázatokkal kapcsolatos segítségnyújtás elsősorban természetesen az NKA feladata, hiszen a 

benyújtás és elbírálás az ő rendszerükön keresztül történik. 

Emellett az Artisjus is igyekszik segíteni a regisztráció és az alkotói támogatások esetében előzetes 

bejelentkezést követően – keresse Szerzői Ügyfélszolgálatunkat: ugyfelszolgalat@artisjus.hu, Tel: (1) 

488 2666 

Emlékeztetőül 

Ezúttal is a zenei kollégium ítéli oda az összegeket a nyertes pályázóknak. A szociális és kulturális 

támogatásokról készítettünk egy friss áttekintő cikket blogunkra: 

http://dalszerzo.wordpress.com/2014/08/11/nagy-latkep-kulturalis-tamogatasok-jogdijforrasokbol/  

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 


