
Tárgy: MEGJELENT! NKA pályázati kiírás: zenei alkotói és egyéb pályázatok 

Kedves Szerző! 

A Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent a pályázati kiírás a magyarországi közös jogkezelő 

szervezetek (Artisjus valamint Előadóművészi Jogvédő Iroda) által kulturális célokra levont 

összegekből. A most kiírt pályázatok forrása a 2012. évben beszedett, 2013-ban elutalt jogdíjakból 

elkülönített összeg.  

Főbb tudnivalók a kiírt pályázatokról 

- Benyújtási határidő: 2014. április 22., éjfél 

- Benyújtás módja: elektronikus 

- Pályázatok elérhetősége: http://www.nka.hu/palyaztatas/zenei 

- Nevezési díj: minden pályázatnál van; összege az igényelt támogatás 1%-a, de minimum 5000 

Ft (ebben már benne van az ÁFA) 

- Alkotói támogatás: pályázni a 2013. január 1. után megírt, új zenemű zenéjének és/vagy 

szövegének megírására lehet 

- Témák: 

o Artisjus összegekből: 

� Alkotói támogatás: komolyzene (új magyar művek megalkotására) – Keret: 

84.200.000 Ft. Támogatás: max. 3.000.000 Ft 

� Alkotói támogatás: könnyűzene, jazz, világzene (új magyar művek 

megalkotására) – Keret: 52.600.000 Ft. Támogatás: max. 2.000.000 Ft 

� Komolyzenei projekttámogatás (hangversenyek megrendezése belföldön és 

külföldön, hang –és képanyagok készítése, kottakiadvány, stb.) – Keret: 

21.000.000 Ft Támogatás: max.  2.000.000 Ft 

� Könnyűzenei projekttámogatás (koncertek megrendezése, kottakiadás, hang 

–és képanyag készítése, kiadvány készítése) – Keret: 52.600.000 Ft. 

Támogatás: max.  2.000.000 Ft 

o EJI összegekből: 

� Komolyzenei diplomahangversenyek megvalósítása, valamint külföldi zenei 

versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való részvételük támogatása. 

� Külföldi vendégszereplés, versenyen, konferencián, tanulmányúton való 

részvétel 

� Külföldi művészek felléptetése 

� Alap- és középfokú oktatásban tanulók zenei nevelésének elősegítéséért 

koncertsorozat szervezése, felhasználva a 2013-ban támogatott 

ismeretterjesztő hangverseny-terveket 

� Komolyzenei hangversenyélet támogatása 

� Magyarországi könnyűzenei, világ- és népzenei, jazz-produkciók 

megvalósítása 

� Rock, pop, jazz rendszeres bemutatása élő előadásokon 

� Fiatal rockzenei előadóművészek bel- és külföldi turnétámogatása 

� Jazz előadók külföldi vendégszereplése 

� Népi koncertzenekarok belföldi bemutatkozása, külföldi vendégszereplése 



� Magyar rockzene, jazz és pop megismertetése középfokú oktatási 

intézményekben 

� Előadóművészi szakmai szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való 

hozzájárulás 

� Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatása 

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.  

A regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat és feltölteni pdf formátumban a személyi 

igazolványt, lakcímkártyát, adóazonosító kártyát és a bankszámlaszerződést (amit mindenki saját 

bankjától szerezhet be). A feltöltött dokumentumok másolatát postán is el kell küldeni 15 napon 

belül az NKA részére. 

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 azonban az Artisjus is igyekszik segíteni az arra rászoruló pályázóknak. A kapacitásbeli 

korlátok miatt kizárólag a regisztráció és az alkotói támogatások esetében van erre mód. Ha elakadna 

akár a regisztrációnál, akár az alkotói pályázat benyújtásánál – keresse Szerzői Ügyfélszolgálatunkat: 

ugyfelszolgalat@artisjus.hu, Tel: (1) 488 2666 

A várható nagy érdeklődésre tekintettel: 

- Kérjük, ne hagyja az ügyintézést az utolsó pillanatra! 

- Személyes segítségnyújtásra csak előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség. 

Jelezni szeretnénk, hogy ez a rendszer nemcsak a pályázóknak jelent továbbra is új helyzetet, hanem 

az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégáknak is, ezért eleinte különösen kérjük megértésüket, 

türelmüket. 

Mi változik a korábbi NKA kiíráshoz képest? 

Nem változott az, hogy a támogatás alapján elkészített teljes műveket csatolni kell kotta vagy 

hangfelvétel formájában a támogatott időszak végéig.  

Ugyanakkor változás a korábbi kiíráshoz képest, hogy a pályázat benyújtásakor a mű leírásán kívül 

be kell adni (feltöltött dokumentumként) a mű partitúravázlatát vagy zenei tükrét, amely 

bemutatja a mű jellemző részleteit.  



További változás a korábbiakhoz képest, hogy míg eddig egy ideiglenesen, kimondottan e célra 

alakított kollégium döntött a pályázati pénzek sorsáról, most már a zenei kollégium ítéli oda az 

összegeket a nyertes pályázóknak. A zenei kollégium aktuális tagjainak névsora elérhető az NKA 

honlapján: http://www.nka.hu/rolunk/nka > Állandó szakmai kollégiumok > Zenei kollégium (az oldal 

legalján). 

Emlékeztetőül 

A 2012. január 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás következtében a jogkezelők immár nem saját 

alapjukon, alapítványukon keresztül használják fel ezt az összeget, hanem az NKA útján. 

 

Üdvözlettel, 

 

Artisjus Kommunikáció 


