SAJTÓREGGELI – 2013. ÁPRILIS 24.
I.

20 éves a Nemzeti Kulturális Alap

A Nemzeti Kulturális Alap idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A Magyar
Országgyűlés 1993. március 23-án elfogadta és április 1-jén életbe léptette a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvényt, amellyel megalkotta a nemzeti és
egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli
terjesztésének támogatása érdekében létrehozott elkülönített állami pénzalapot. A jubileumi
év alkalmából az alábbi programokat, eseményeket tervezzük:
 a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 20 évét ismertető kiadvány megjelentetése
o 20 év 20 interjú: az NKA életében meghatározó szerepet betöltő személyekkel
interjúk, színes fotókkal, infógrafikákkal illusztrálva
 nemzetközi konferencia szervezése
o A kultúra mecenatúrája: a nemzetközi kulturális élet jeles személyiségeinek
részvételével zajló 2 napos konferencia
 az ország számos pontján bemutató előadások szervezése az online
pályáztatási rendszerrel és az NKA általános működésével kapcsolatosan

II.

Tájékoztató az online pályázati rendszer bevezetésének eredményeiről

A Nemzeti Kulturális Alap középtávú stratégiája, amelyet a Bizottság 10/2012. (IV.05.)
számú határozatával elfogadott az alábbiakat tartalmazza a költséghatékonyság
növelése pont alatt:
„A Nemzeti Kulturális Alap az államigazgatással összehasonlítva takarékos és
hatékony szervezet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne gondolkoznánk a
működés korszerűsítésén. Az NKA a 2013-as évtől kezdődően átáll az elektronikus
pályáztatási rendszerre, amelynek révén a pályázatok online fognak beérkezni az
Igazgatósághoz, és a szakmai kollégiumok tagjai is online fogják megkapni
bírálatra a pályázatokat. Az új rendszer bevezetése komoly megtakarításokat
eredményez majd.”
A fenti stratégiai elhatározást követően az NKA Igazgatósága elkezdte az online pályáztatás
kialakításának lehetőségeit megvizsgálni, majd a megfelelő feltételek rendelkezésre állásával
együtt a fejlesztést. Tekintettel arra, hogy ilyen típusú online pályáztatás nem működik az
országban, ezért a rendszer kialakítását az alapoktól kellett kezdeni.
A rendszerrel szembeni elvárások az alábbiak voltak:
 megfelelő jogi környezetben működjön,
 hatékonyan segítse a pályázók életét,
 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését,
 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását,
 eredményezzen költségcsökkenést.
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Fenti elvárások mentén 2012 nyarára kialakításra került egy olyan felület, amelyen a
pályázatot benyújtani kívánó magánszemélyek és szervezetek egy un. előzetes
regisztrációs eljárás után elektronikusan tudnak pályázatot benyújtani. Ez a felület
lehetőséget biztosít valamennyi olyan típusú szervezet és magánszemély részére regisztráció
elvégzésére, amelyek valaha pályázatot nyújtottak be az NKA-hoz.
Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a
hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez teljes
mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. Amennyiben a regisztráció
időpontjában feltöltött és beküldött jogi dokumentációkban nem történik változás, úgy a
regisztráció érvényessége visszavonásig tart! Ez akár éveket is jelenthet egy-egy szervezet,
vagy magánszemély esetén. Ezzel jelentős mértékben csökkent a pályázók számára a
bürokratikus teher.
Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási hatékonyságának növekedése
az alábbiak szerint valósult meg:
1. Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai ellenőrzésen keresztül
jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb lett a formai okok miatt érvénytelen
pályázat,
2. Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és időmegtakarítás volt
elérhető,
3. Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak postán történő
kiküldése, így többszörös költség és időmegtakarítás volt elérhető,
4. A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül kaptak értesítéseket az
esetleges hiánypótlásokról és a döntésről is, így gyorsabb lett a kommunikáció.
Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása
Év

Fénymásolási költség (Ft)

Fénymásolt papír (db)

2009

11.710.492

1.228.672

2010

13.192.133

1.412.434

2011

10.517.475

1.126.068

2012

7.998.982

870.401

0

0

2013*
* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján.

A pályázók az általuk használt felhasználói fiókon keresztül kommunikálhatnak az
NKA Igazgatóságával (pl. hiánypótlást teljesíthetnek, ebbe a fiókba kapják a döntésről
szóló értesítőlevelet, módosítási kérelmet nyújthatnak be valamint az elszámolásukat is ezen
keresztül nyújthatják be).
2012. augusztus 31-től jelentek meg az első olyan pályázati felhívások, amelyekre
már csak és kizárólag elektronikus úton lehet pályázatot benyújtani.
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A pályázatok benyújtása során a pályázók részéről többségében pozitív visszajelzést
kaptunk. Egyetlen olyan észrevétel sem volt, hogy nem sikerült a pályázónak határidőben
benyújtania pályázatát.
A pályázatok feldolgozása is sikeresen megtörtént. A feldolgozást követően a pályázatok
elektronikus úton kerültek továbbításra a kollégiumi tagok számára, akiktől szintén pozitív
visszajelzések érkeztek a felület alkalmazhatóságáról. A kollégiumi döntések során egy
kivetítő felületen kerültek bemutatásra a pályázó által beküldött dokumentumok és a
kollégiumi tagok által javasolt összegek, esetleges megjegyzések. A döntési felület
nagymértékben segítette a kollégiumi tagok munkáját és hatékonyabbá,
átláthatóbbá tette a döntési folyamatot.
2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk tájékoztatást a pályázók részére:
1. Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély névre szóló levelet
kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online pályáztatás bevezetéséről és az ezzel
kapcsolatos feladataikról.
2. Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról.
3. Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk előadást az eljárásról
(Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére, Sásd – Könyvtári és Közművelődési
pályázók részére, Százhalombatta – Közművelődési pályázók részére)
Statisztikai adatok
2012. december 31-ig:
Regisztráltak száma:
 magánszemély:
 szervezet:
 határon túli magánszemély:
 határon túli szervezet:
Beérkezett online pályázatok:
Beküldött adatmennyiség:

III.

2013. április 17-ig:
2.785 db
311 db
2.323 db
6 db
145 db
3.010 db
24 GB

Regisztráltak száma:
 magánszemély:
 szervezet:
 határon túli magánszemély:
 határon túli szervezet:
Beérkezett online pályázatok:
Beküldött adatmennyiség:

5.694 db
1.554 db
3.864 db
31 db
245 db
4.848 db
55 GB

Tájékoztató a szakmai kollégiumok 2013. évi kereteiről

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 1/2013. (I.24.) számú határozatában
egyhangúlag elfogadta és Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyta a szakmai
kollégiumok 2013. évi kereteinek meghatározását az alábbi táblázat szerint.
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A Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi kereteinek meghatározása

adatok eFt-ban

Kollégium megnevezése/cél-címzett támogatások

2013. évi
keret terhére
vállalt
Eredeti keret
kötelezettség
javaslat
2012.évi
keretté
minősítése

2013. évi
keretnél a
zárolás
feloldás
figyelembe
vétele

Zárolás
feloldás
miatt
Korrekció után
Javasolt
felszabaduló
javasolt
keretből
keret
eredeti keret céltámogatás
felhasználási
javaslat

ezer Ft
Előadó-művészet Kollégiuma
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása
Cirkuszművészeti programok megvalósítása

600 000

29 380

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása
Sanghaji Hudecz-házhoz kapcsolódó
programok megvalósítása

450 000

Folyóirat-kiadás Kollégiuma

750 000

406 426

Könyvkiadás Kollégiuma
Periodikák fedezetének átcsoportosítása
Klasszikus magyar irodalmi művek újrakiadására
Márai-program folytatása
Szakkönyvek támogatása

800 000
-16 000

7 000

Közgyűjtemények Kollégiuma
Periodikák fedezetének átcsoportosítása
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása
A Felemelő század program sorozatot folytató vándorkiállítás
megszervezése és lebonyolítása

600 000
16 000

Bizottsági határozat
szerinti

címzett

címzett
meghívásos

keret ezer Ft

0

600 000

Jóváhagyott
keret

ezer Ft

1 000
1 000

601 000

30 000
30 000

480 000

20 000
0

450 000

300 000

450 000

50 000
450 000

784 000

25 000

809 000

25 000
200 000
100 000
32 228

616 000

63 500

420 000

1 099 500

3 500
50 000

Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása
Magyar Nemzeti Múzeum új álladó kiállításának létrehozása 20132014.

65 000
200 000

Magyar-Olasz Kulturális Évad lebonyolítása
Ithaka-program folytatása
Erdélyi vonatkozású levéltári anyagok fondjegyzékének
előkészítése és kiadás
Folyóiratok könyvtárakba juttatása

100 000
20 000
5 000
40 000

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma

400 000

16 000

400 000

Kistelepülések közösségi tereinek kulturális
programjaira

400 000
50 000

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása

700 000

200 000

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása
Művészeti díjakhoz hozzájárulás

200 000

25 200

400 000

6 318

700 000

24 500
24 500

724 500

50 000

250 000

108 450
13 000
95 450

358 450

250 000

650 000

50 000

Weöres Sándor Emlékév megvalósítása

Vizuális Művészetek Kollégiuma
Gárdonyi Géza Emlékév lebonyolítása
Magyar-Olasz Kulturális Évad lebonyolítása
Önkormányzatok szoborállítási programjának folytatása

128 000
28 000

15 000

793 000

15 000
100 000

Összesen:

4 900 000

722 552

300 000

300 000

4 900 000

470 000

355 450

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

0

200 000

Mindösszesen:

4 900 000

555 450

4

460 000

5 715 450

460 000

5 915 450

200 000

IV.

A Vizuális Művészetek Kollégiuma újabb közterületi szoborállítási programja

A Vizuális Művészetek Kollégiuma a tavalyi évhez hasonlóan az idén is 2013. május 9én nyílt pályázatot hirdet olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri
munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott
település közterén a település kulturális jelenét erősítik.
A felhívásra önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival
pályázhatnak. A témára rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 millió Ft,
amelyből egy pályázó maximum 5 millió Ft támogatásban részesülhet. A támogatás
mértéke a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a lehet. Az
önkormányzatok több köztéri munka létrehozására is pályázhatnak, pályaművenként külön
adatlapon.
A Kollégium célkitűzése szerint előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre
vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be
(például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz, stb. területéről), és ezzel a helyszín /
település jelentőségét erősítik, vagy a környezet egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan
dinamizálják. A Kollégium kiírása szerint minden pályázó köteles 12.000 Ft nevezési díjat
fizetni benyújtott pályázatonként, amely magában foglalja a 27%-os Áfát.
A tavalyi évhez képest jelentős változás a pályázati felhívás kötelező pontjaiban, hogy az idei
évben nem kell az önkormányzatnak nyilatkoznia arról, hogy a terület a település
tulajdonát képezi, hanem a pályázónak kell vállalnia, hogy a felállítandó mű
jogtiszta tulajdonú telken valósul meg, és a tulajdonos garantálja a tulajdonába kerülő
műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását.
A pályázatok benyújtási határideje 2013. június 10-e éjfél az NKA portálján. A
részletes pályázati felhívás a www.nka.hu portálon az Aktuális pályázati felhívások
menüpontban olvasható.

V.

A 84. Ünnepi Könyvhéten és 12. Gyermekkönyvnapokon résztvevő kiadók
támogatása

A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2013. március 14-én nyílt pályázati
felhívást jelentett meg a 84. Ünnepi Könyvhéten és 12. Gyermekkönyvnapokon
résztvevő könyvkiadók támogatására. A felhívásra kizárólag olyan könyvkiadók
pályázhattak, amelyek részt vettek a 2013. június 6. és 10. között megrendezett 84. Ünnepi
Könyvhéten és 12. Gyermekkönyvnapokon. A témára rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
8 millió Ft, amelyből egy pályázó maximum 80.000 Ft támogatásban részesülhetett. A
Testület 2013. április 22-én tartotta ülését, amelyen a következő döntés született Balog
Zoltán, az Alap elnökének és L. Simon László, az Alap alelnökének jóváhagyása alapján.
A pályázati felhívásra összesen 77 db pályázat érkezett 6.160.000 Ft igényelt támogatási
összeggel, ebből a Kollégium:
 56 db pályázatot támogatott 4.480.000 Ft támogatási összeggel,
 21 db pályázatot nem támogatott.

5

VI.

Tájékoztató a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes
Kollégium aktuális pályázati felhívásáról

A Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégium az idei
évben jelenteti meg első pályázati felhívását. A tervezett nyílt pályázati kiírás altémái az
alábbiak lesznek. A Kollégium rendelkezésére álló keretösszeg 291.100.000 Ft.
1.

2.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Alkotói támogatás:
a. új magyar költői művek megalkotására.
b. új magyar komolyzenei művek megalkotására.
c. új magyar könnyűzenei művek (ideértve a jazzt is) zenéjének és/vagy
szövegének megalkotására.
Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és
terjesztésének
támogatása:
hangversenyek,
vagy
hangversenysorozatok
megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kottakiadványok, zenetudományi,
zenekritikai és zenepedagógiai művek megjelentetése.
Kortárs magyar könnyűzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és
terjesztésének
támogatása:
hangversenyek,
vagy
hangversenysorozatok
megrendezése; hang- és képanyagok készítése; kiadványok megjelentetése.
Fiatal,
pályakezdő
komolyzenei
előadóművészek
diplomahangversenyeinek
megvalósítása, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való
részvételük támogatása.
A kortárs könnyűzene (rock- és popzene) és a kortárs improvizatív zene (jazz)
művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatása élő
előadásokon.
Fiatal rockzenei előadóművészek bel- és külföldi bemutatkozásának, turnéjának
támogatása.
A jazz műfaj művészi, szakmai hazai értékeit képviselő előadóművészek, együttesek
külföldi vendégszereplésének támogatása.
Népi koncertzenekarok belföldi bemutatkozásának, vendégszereplésének támogatása.
Prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, előadás- sorozatok színházi,
bábszínházi bemutatásának támogatása.
Független
színházi
vagy
táncművészeti
produkciók
megvalósításának
és
bemutatásának támogatása.
A táncművészet hazai értékeit képviselő előadóművészek, produkciók külföldi
bemutatásának támogatása.
A rockzene, a jazz és a modern tánc megismertetése középfokú oktatási
intézményekben tanuló diákokkal az iskolai tananyaghoz kapcsolódva, az oktatási
intézmények bevonásával.
Előadó-művészeti szakmai szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való
hozzájárulás a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek számára.
Nemzetközi előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására, a fizetendő
éves tagdíjhoz való hozzájárulás.
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VII.

Tájékoztató a Márai-program folytatásáról

A Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a
határon túli magyar kiadókhoz a Márai-program III. fordulójában való részvételre.
A pályázaton kizárólag azok a kiadók vehetnek részt, akik a Márai-program II. fordulójában
teljesítették vállalt kötelezettségeiket, illetve 2013. május 15-től 2013. július 15-ig
rögzítették a Márai-program keretében nevezett művek címét és műfaji besorolását, valamint
a kiadók adatait a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. erre a célra létrehozott
felületén.
A jelentkezés feltételei:
 A Márai-listára csak olyan magyar nyelvű könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet
pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek.
 A kollégium különösen várja a kiadók ifjúsági, illetve gyermekkönyveinek felajánlását.
 A Márai-listára kortárs és klasszikus szépirodalmi művekkel, gyermek- és ifjúsági
művekkel, valamint a tényirodalom körébe sorolható ismeretterjesztő és művészeti
könyvekkel lehet jelentkezni.
 A Márai III. listára csak 2012-ben vagy 2013-ban megjelent könyvekkel lehet pályázni.
 A kiadók a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-ért ajánlhatják fel könyveiket,
hangoskönyveiket, továbbá vállalniuk kell a könyvtárakba történő eljuttatás költségét.
 A kiadók legfeljebb 10 szépirodalmi és 10 tényirodalmi címmel jelentkezhetnek a kiírt
pályázatra.
 A pályázatra nevezett művekből a kiadóknál legalább 100 példánynak kell
rendelkezésre állnia.
 A kiadók a korábbi Márai-listára felajánlott, illetve a listára beválasztott könyvekkel
újra részt vehetnek a III. fordulóban is, de csak a fentebb meghatározott kritériumok
figyelembe vételével.
Nem lehet nevezni:
 A Márai III. listára olyan könyvekkel, amelyek részesültek NKA (kollégiumi, miniszteri)
könyvkiadási támogatásban.
 A ponyva és lektűr kategóriájába tartozó művekkel.
 A hivatalos tankönyvlistán szereplő és egyetemi jegyzetnek készült művekkel.
 Kiadói tervekkel.
A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2013-ban 600 művet (300
szépirodalmi 300 tényirodalmi) választ ki a III. Márai-listára, amelyből a könyvtárak –
gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak.
Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó
szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai
könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.
A Márai-program III. listájának támogatására tervezett keretösszeg 200 millió Ft.
Budapest, 2013. április 24.
NKA Igazgatósága
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Az online pályáztatási
rendszer bevezetésének
eredményei

Az új pályáztatási rendszerrel szembeni elvárások:
 megfelelő jogi környezetben működjön,
 hatékonyan segítse a pályázók életét,
 könnyítse a kollégiumi tagok munkavégzését,
 gyorsítsa az Igazgatóságon a pályázatok feldolgozását,
 eredményezzen költségcsökkenést.
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Az online módon beérkezett pályázatok feldolgozási
hatékonyságának növekedése:
 Az ilyen módon beérkező pályázatok többszöri informatikai
ellenőrzésen keresztül jutnak be az Igazgatósághoz, így kevesebb
lett a formai okok miatt érvénytelen pályázat.
 Megszűnt a pályázatok informatikai rögzítése, így költség és
időmegtakarítás volt elérhető.
 Megszűnt a pályázatok fénymásolása és a kollégiumi tagoknak
postán történő kiküldése, így többszörös költség és
időmegtakarítás volt elérhető.
 A regisztrált pályázók a megadott felhasználói fiókon keresztül
kaptak értesítéseket az esetleges hiánypótlásokról és a
döntésről is, így gyorsabb lett a kommunikáció.
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Fénymásolási költség-megtakarítás kimutatása
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* 2013. évi várható és tervezett adatok alapján.
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2012. évben az alábbi helyeken nyújtottunk
tájékoztatást a pályázók részére:
 Minden 2011-ben pályázatot benyújtó szervezet és magánszemély
névre szóló levelet kapott, amelyben tájékoztattuk őket az online
pályáztatás bevezetéséről és az ezzel kapcsolatos feladataikról.
 Az NKA portálján folyamatos tájékoztatást adtunk a változásokról.
 Helyszíni előadások keretében több szervezet részére tartottunk
előadást az eljárásról (Székesfehérvár – Levéltári pályázók részére,
Sásd – Könyvtári és Közművelődési pályázók részére,
Százhalombatta – Közművelődési pályázók részére).
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Kollégiumi vezetők visszajelzései, véleményei az új
pályáztatási rendszerről:
 „A visszajelzések alapján a pályázók megszokták, megbarátkoztak az
online rendszerrel, nem nehezítette meg az életüket. A Kollégium munkáját
egyértelműen segítette az új rendszer: gyorsabb, átláthatóbb,
hatékonyabb.” (Előadó-művészet Kollégiuma)
 „A pályázók informális visszajelzései alapján az online pályáztatás
gördülékeny volt, áttekinthető és logikus. Bevezetése és alkalmazása az
élesítés után problémamentes volt, mind a pályázók, mind a kurátorok
sokkal könnyebb és használhatóbb pályáztatási formát ismertek meg
ebben a struktúrában.” (Folyóirat-kiadás Kollégiuma)
 „Az online pályázati bírálatok gördülékenyen mentek. Sokkal könnyebben
kezeltük, mint előtte gondoltuk volna. Környezetkímélő hatása pedig
kifejezetten dicséretes.” (Vizuális Művészetek Kollégiuma)
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Statisztikai adatok
2012. december 31-ig:
 Regisztráltak száma:
o

magánszemély:

o

szervezet:

o

határon túli magánszemély:

o

határon túli szervezet:

 Beérkezett online pályázatok száma:
 Beküldött adatmennyiség:

2.785 db

2013. április 17-ig:
 Regisztráltak száma:

5.694 db

311 db

o

magánszemély:

1.554 db

2.323 db

o

szervezet:

3.864 db

6 db

o

határon túli magánszemély:

145 db

o

határon túli szervezet:

3.010 db
24 GB

 Beérkezett online pályázatok száma:
 Beküldött adatmennyiség:

31 db

245 db
4.848 db
55 GB
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Regisztráltak megoszlása
2013.04.17-ig

1%
4%
27%
Határon túli magánszemély (31)
Határon túli szervezet (245)
68%

Magánszemély (1554)
Szervezet (3864)
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Regisztráltak száma

Beérkezett online pályázatok
darabszáma

5694

4848

3010
2785

2012.12.31-ig

2013.04.17-ig

2012.12.31-ig

2013.04.17-ig
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Beérkezett pályázatok
darabszáma

2012. évben beérkezett
pályázatok megoszlása

12683
11820
11015

10879
9506

9747

10782

9673
Postai úton beérkezett
pályázatok (7772 db)

28%

72%
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Online módon
beérkezett pályázatok
(3010 db)

2012
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