
2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap 

 
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 

1388 Budapest, Pf.: 82. 
Telefon: 327-4300 

e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu

 Az NKA Igazgatósága tölti ki! 

A pályázat érvénytelen: 
1. A Pályázó nem felel meg a kiírásnak  
2. A pályázat nem felel meg a kiírásnak   
3. Egyéb ………………………………..  

 PÁLYÁZATI   ADATLAP 
Pályázatot kiíró kollégium, testület megnevezése: ___________________________  

Az NKA Igazgatósága tölti ki! 
A pályázat kódszáma / azonosító: __  __  __  __ / __  __  __  __ 

  
Beérkezett: _______________________ 

1. A Pályázó adatai 
1.1. Megnevezése (neve): _ ____________________________________________________________________  _
 Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 
1.2. Adószáma: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| - |__| |__| és/vagy adóazonosító jele: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  

1.3. Magánszemély Pályázó esetén születési helye, ideje: _____________________________________________  
 anyja neve: _____________________________________________________  
1.4. A Pályázó számlaszáma: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  
1.5. A Pályázó székhelye: |__| |__| |__| |__| _____________________________________________________________  
 Magánszemély Pályázó esetén bejelentett lakcíme! 
1.5.1. Telefonszáma: ________________ Fax száma: ___________________ E-mail: ____________________ 
1.6. A Pályázó levelezési címe: |__| |__| |__| |__| _______________________________________________________ 
1.7. Illetősége: ______________________________ ország _______________________________________  
1.8. A Pályázó szervezeti-működési formája: ______________________________________________________  

(központi költségvetési szerv, helyi (önkormányzati, kisebbségi önkormányzati) költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv, országos 
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, egyesület, párt, szakszervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, egyház, 
egyházi intézmény, egyház önálló szervezete, egyesülés, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet, gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb 
jogi személyiségű vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyéni cég, állami vállalat, egyéb vállalat, magánszemély) 

 A fentiek közül a megfelelőt kérjük beírni! 
1.9. A Pályázó alaptevékenysége szerinti fő szakterületének megjelölése (Csak egy szak jelölhető meg!): terület 

 művészeti      közgyűjteményi      közművelődési      közoktatási      felsőoktatási      egyéb  

1.10. A pályázat tevékenysége (Csak egy tevékenység jelölhető meg!): |__| |__| |__| (Lásd Pályázati Tájékoztató 5. pontja!) 
1.11.  Szakmailag felelős pályázati megbízott neve: ___________________________________________________ 

1.11.1. Telefonszáma: ________________ Fax száma: ___________________ E-mail: ____________________ 
 
2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 
2.1. Megnevezése (neve): ______________________________________________________________________  
 Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 
2.2. Adószáma: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| - |__| |__|  

2.3. A Lebonyolító számlaszáma: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  

2.4. Székhelye: |__| |__| |__| |__| _________________________________________________________________  

2.4.1. Telefonszáma: ________________ Fax száma: ___________________ E-mail: ____________________ 
2.5. A Lebonyolító szervezeti-működési formája: (ld.: 1.8. szerint) _____________________________________  
 

3.  A pályázati téma / program 
3.1.  A pályázatot a pályázati felhívás __________________ pontjára nyújtom be, kódszáma: |__| |__| |__| |__|  
3.2.  Pályázati téma / program megnevezése (max. 120 betű): 
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 
3.3. A pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírását mellékelem.(maximum 5 oldal terjedelemben!) 
 
FIGYELEM! A Pályázati adatlap bekeretezett ( ) pontjai kitöltésének hiányossága, illetve a mellékle k hiánya esetén a pályázat érvénytelen.  te
(ld. Pályázati tájékoztató 3. pontja) Az adatlapon szereplő   jelölést az NKA Igazgatósága tölti ki! 
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4. A pályázati téma / program költségkalkulációja  
A B C 

KÖLTSÉG JOGCÍMEK A tervezett összes költség (Ft) Az NKA-tól igényelt támogatás (Ft) 
4.1.1 Személyi jellegű költségek   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4.1.1. Személyi jellegű költségek  összesen   
4.1.2. Tb-járulék összesen   

4.1.3. Dologi költségek   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4.1.3. Dologi költségek összesen   
4.1.4. Nagyértékű eszköz beszerzése   
   
   
   

4.1.4. Nagyértékű eszköz beszerzése összesen   
4.1.5. Költség / NKA-tól igényelt támogatás mindösszesen   

   

BEVÉTELEK  
4.2.1. Meglévő forrás  
Saját erő  
Az NKA által már megítélt támogatás  
Pályázati azonosító  

|__| |__| |__| |__|  / |__| |__| |__| |__|  

|__| |__| |__| |__|  / __| |__| |__| |__| |  

|__| |__| |__| |__|  / |__| |__| |__| |__|  
NKÖM / OKM támogatás   
Önkormányzati támogatás  
Más állami támogatás  
Egyéb támogatás  

4.2.1. Meglévő forrás összesen  
4.2.2. A téma/program megvalósítása során keletkező tervezett, várható bevétel  
  
  
  
  

4.2.2. A téma/program megvalósítása során tervezett, várható bevétel összesen  
4.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás  
  
  
  

4.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás összesen  
4.2.4. Bevételek mindösszesen (4.2.1.+4.2.2.+4.2.3.)  
4.3. Forráshiány (B oszlop 4.2.4. – B oszlop4.1.5.) *  

 

 
* 4.3. ≥ 4.1.5.Az NKA-tól igényelt támogatás nem lehet nagyobb, mint a forráshiány! 
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5. Igényelt támogatásból (4.1.5. sor C oszlop) 
5.1. Vissza nem térítendő támogatás: ___________________________________________ Ft  

5.2. Visszatérítendő támogatás: ___________________________________________ Ft  

 A visszatérítés teljesítésének ütemezését kérjük a mellékletekben feltüntetni! 
 A visszatérítendő támogatás visszafizetésének fedezetére felajánlott biztosíték(ok): 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 Az erről szóló dokumentumot mellékelni kell! (lásd Pályázati tájékoztató 9. pontja)  
 

6. A téma / program tervezett megvalósításának adatai 
6.1. Kezdő időpont: __________________  év __________________________ hó ____________ nap  

6.2. Befejező időpont: __________________  év __________________________ hó ____________ nap  

6.3. A pályázati téma / program részletezése   Kezdő dátum  Befejező dátum  Helyszín 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Amennyiben a fentieken túl több időpontban és / vagy több helyszínen valósul meg a pályázati téma / program, ezek részletes időpontjait, illetve helyszíneit kérjük mellékelni! 
 

7. Kötelező mellékletek felsorolása (pályázati felhívás szerint): 
 _________________________________________  ___________________________________________  

 _________________________________________  ___________________________________________  

 _________________________________________  ___________________________________________  

 _________________________________________  ___________________________________________  

 A 7. ponthoz csatolt mellékletek száma összesen ______ db. 
Az NKA Igazgatósága tölti ki! 
 A kötelező mellékletek rendben: igen  
  nem   

 
8. Jogi dokumentáció(k) 
8.1. A Pályázó jogi dokumentációinak felsorolása (ld. Pályázati tájékoztató 10-12. pontja): 
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
8.2. A pénzügyi Lebonyolító jogi dokumentációinak felsorolása (ld. Pályázati tájékoztató 10-12. pontja): 
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
 _____________________________________________________________________________________________________   
 
8.3. Az NKA-tól a Pályázó részére a tárgyévben megítélt támogatások azonosító száma(i): 
 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
8.4. A tárgyévben már megküldött jogi dokumentációban történt-e változás? 
  Igen Nem 
 a jogi dokumentációban   
 az aláírásra jogosultak körében   
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9. Egyéb adatok 
 
9.1. A pályázati felhívásról honnan értesült: napilap   NKA portál   NKA Hírlevél   Egyéb  ____________
 
9.2. Pályázat besorolása a megvalósulás helye szerint 
 A pályázatnak támogatás megvalósulás helye szerinti besorolásához (statisztikájához), kérjük a pályázatot – 

az alábbi osztályozás szerint – a megfelelő kockában történő jelöléssel (x) minősíteni. 
 
9.2.1.  Nemzetközi Magyarország bevonásával 
9.2.2.  Nemzetközi 
9.2.3.  Ország 
9.2.4.  Régió 
9.2.5.  Megye 
9.2.6.  Budapest 
9.2.7.  Város 
9.2.8.  Kistérség 
9.2.9.  Település 
 
 
 
 
10. Nyilatkozatok 
10.1. Pályázóra vonatkozó egyéb nyilatkozatok 
 
10.1.1. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt. 
 
10.1.2. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy VÁM tartozása nincsen. 
 
 
 
 
10.1.3. A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozat (lásd Tájékoztató 14. pontja) 
 
10.1.3.1. A Pályázó kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában Magyarországon 
 
 munkavállalót foglalkoztat  munkavállalót nem foglalkoztat  
  
 Amennyiben a Pályázó munkavállaló(ka)t foglalkoztat, az alábbiról nyilatkozik: 
 
10.1.3.2. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak – az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (7) bekezdésében meghatározott általános, valamint a 15. § (9) bekezdés a) pontjában 
meghatározott különös, továbbá a 15. § (9) bekezdésének b) és c) pontjában - meghatározott feltételei teljesülnek. 

 
 
 
 
10.1.4. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Alappal és jogelődjével, illetve az Oktatási és Kulturális 

Minisztériummal és jogelődjével szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs. 
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10.1.5. Nyilatkozat a Pályázó vállalkozás nagyságrendi besorolásáról 

Alulírott  (a vállalkozás képviseletére jogosult személy) ezennel kijelentem, hogy a

  

 (a vállalkozás neve és székhelye) 
 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 

 a KKV kategórián belül középvállalkozásnak, 
 a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak, 
 a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül; 
 nem minősül KKV-nak. 

A fentiek közül a megfelelőt kérjük bejelölni! (a Pályázati tájékoztató 13. pontjában meghatározottak alapján) 
 
 
10.1.6. A Pályázó kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a teljes személyes 

illetékmentesség   

megilleti     nem illeti meg    

 

10.1.7. A Pályázó által az előző évben bevallott kulturális járulék: ____________________ Ft 

  befizetett kulturális járulék:  ____________________ Ft 

 
10.1.8. A Pályázó aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak 

és hitelesek. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 2007. ___________________ P.H. __________________________________________ 
  a Pályázó (cégszerű) aláírása 
 
 
 
10.2. Lebonyolítóra vonatkozó egyéb nyilatkozatok 
 
10.2.1. A Lebonyolító büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt. 
 
 
10.2.2. A Lebonyolító büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy VÁM tartozása nincsen. 
 
 
10.2.3. A Lebonyolító büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Alappal és jogelődjével, illetve az Oktatási és Kulturális 

Minisztériummal és jogelődjével szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs. 
 
 
10.2.4. A Lebonyolító elvállalja a pályázat szabályszerű pénzügyi lebonyolítását. 
 
 
10.2.5. A Lebonyolító kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a teljes személyes 

illetékmentesség 
megilleti     nem illeti meg    

 
10.2.6. A Lebonyolító aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, 

valódiak és hitelesek. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 2007. ___________________ P.H. __________________________________________ 
  a Lebonyolító (cégszerű) aláírása 
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  Pályázat kódszáma: |__| |__| |__| |__| 
 
10.3. Köztartozás-igazolásokra vonatkozó nyilatkozatok 
 
10.3.1. A tárgyévben a Pályázó igényelt-e az NKA-tól támogatást? 
 igen  nem  
 
10.3.2. A tárgyévben a Lebonyolító igényelt-e az NKA-tól támogatást? 
 igen  nem  
 
10.3.3. Tárgyévi hozzájárulás (ld. Pályázati tájékoztató 15. pontja) 
 (Csak a tárgyévben első alkalommal benyújtott pályázat esetében kell kitölteni és aláírni!) 
 
 A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nevére/megnevezésére, lakhelyére/székhelyére és adószámára, adóazonosító jelére vonatkozó adatai 

felhasználásával a támogató a 10.1.2. pontban foglalt nyilatkozata valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13)-(15) 
bekezdésben meghatározott eljárásban. Tudomásul veszi, hogy amennyiben (a Pályázót/Lebonyolítót) nem illeti meg teljes személyes 
illetékmentesség, úgy ez illetékfizetési kötelezettséget von maga után, valamint azt is, hogy ezen hozzájárulás érvényes valamennyi le 
nem zárt pályázatára is. 

  igen  nem  
 
 
_____________________ 2007. ___________________ P.H. __________________________________________ 
  a Pályázó (cégszerű) aláírása 
 
 A Lebonyolító (amennyiben a Pályázó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) hozzájárul ahhoz, hogy 

nevére/megnevezésére, lakhelyére/székhelyére és adószámára, vonatkozó adatai felhasználásával a támogató a 10.2.2. pontban foglalt 
nyilatkozata valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13)-(15) bekezdésben meghatározott eljárásban. Tudomásul veszi, 
hogy amennyiben (a Pályázót/Lebonyolítót) nem illeti meg teljes személyes illetékmentesség, úgy ez illetékfizetési kötelezettséget von 
maga után, valamint azt is, hogy ezen hozzájárulás érvényes valamennyi le nem zárt pályázatára is. 

  igen  nem  
 
 
_____________________ 2007. ___________________ P.H. __________________________________________ 
  a Lebonyolító (cégszerű) aláírása 
 

Az általános tételű eljárási illetéket azon (adó)hatóságok számára tekintettel kell leróni, amelyektől hozzájárulás hiányában külön-
külön igazolást kellene beszerezni a támogatás folyósítása érdekében.  
Az illeték mértéke: az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), a Vám- és Pénzügyőrség, az önkormányzat jegyzője, illetve az 
Illetékhivatal számára tekintettel 4 X 2.000 Ft, illetve fővárosi lakhellyel/székhellyel rendelkező Pályázó/Lebonyolító esetén az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési  Hivatal (APEH), a Vám- és Pénzügyőrség, a kerületi és a fővárosi önkormányzat jegyzője, illetve az 
Illetékhivatal számára tekintettel 5 X 2.000 Ft. 

 
10.3.4. Amennyiben a Pályázó/Lebonyolító nem járul hozzá a 10.3.3. pontban foglaltakhoz, illetve nem tölti ki a 10.3.3 pontot, úgy a  

köztartozás-igazolásokat külön-külön kell beszereznie. 
 
 
 

a Pályázó hivatalos okirat szerinti megnevezése 
  

adószáma: 
és/vagy 

 
 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| - |__| |__| 

adóazonosító 
jele: 

 
 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 
 
 
 

a Lebonyolító hivatalos okirat szerinti megnevezése 
  

 
adószáma: 

 
 

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| - |__| |__| 
 
 
 
 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Az illetékbélyeg(ek) helye 
 


