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Pályázati kiírás 

Kreatív Őszi Művészeti Találkozó (2016) 

A Magyar Tolkien Társaság Elnöksége pályázatot hirdet a 2016. évi Kreatív Őszi Művészeti Találkozó 

megszervezésére. 

A pályázatot a tanacs@tolkien.hu email címre kell elküldeni 2016. augusztus 21. (vasárnap) éjfélig. 

Ez a határidő a következő esetekben módosulhat: 

1. A pályázók indokolt esetben a pályázati határidő vége előtt kérhetik a pályázati határidő 

meghosszabbítását, de ez csak akkor lép érvénybe, ha az indoklás mérlegelése alapján az Elnökség (a 

Tanács véleményének figyelembevételével) ezt elfogadja. Egyéb esetben az eredeti határidő után 

beadott pályázat formailag érvénytelennek minősül. 

2. Amennyiben a pályázati határidő leteltéig egyetlen érvényes pályázat, illetve határidő-hosszabbításra 

vonatkozó kérés sem érkezik be, akkor jelen pályázat beadási határideje automatikusan 

meghosszabbításra kerül augusztus 31-ig. Ebben az esetben az Elnökség legkésőbb augusztus 31-ig 

előkészítő projektet indít, elsősorban a hirdetési és helyszínfoglalási tevékenységek késedelméből 

adódó károk megelőzése érdekében, amely előkészítő projekt eredményeit a Szervezői Tanáccsal és a 

potenciális pályázó csapatokkal megosztja. 

Általános koncepció: 

A rendezvény célja:  

Kifejezetten művészeti és más kreatív tevékenységeket középpontba állító többnapos őszi találkozó. A 

találkozó célja, hogy minél több ember, minél intenzívebben átélhesse a tolkieni „másodteremtés” 

élményét. Az alkotás lehetőség szerint közös munka eredménye legyen és a közösség előtti bemutatók 

tegyék teljessé az élményt. A közös alkotótevékenység egyben közösségfejlesztési hatást is jelent, és 

hozzájárul mind a mikroközösségek, mind az „emtétés” nagy közösségi formáció kibontakozásához. Az 

elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázat figyelmet fordít külföldi társszervezetek meghívására is. 

Célcsoport, létszám:  

Régi emtétések és a közösséghez újonnan csatlakozók, magyarok és külföldiek vegyesen, 80-120 fő 

Az MTT középtávú stratégiájából a rendezvényre vonatkoztatható konkrét elvárások:  

 Kiemelt cél a tolkieni „másodteremtés” fogalomnak megfelelő aktív, művészeti, irodalmi, színpadi alkotó 
tevékenység minden formájának elősegítése, támogatása és befogadása, külön kiemelve a közösen 
létrehozott, bemutatható alkotásokat eredményező kreatív tevékenységeket. 

 A nagyobb, átfogó, de kifejezetten a kreatív működési területet is szolgáló programjainkban, 
rendezvényeinken a „kreatív tevékenységek” elsősorban a tényleges művészeti, irodalmi, színpadi alkotói 
területekhez kapcsolódó programokat jelentik. Egyszerű szabadidős/közösségi programelemek nem 
tudják ezeket felváltani, mivel azok más módon szolgálják a közösségi életet. 

 Fokozni szükséges a megszokott közösségi és kreatív programokon belül a tolkieni „Lore” szerepét, 
különösen ügyelve a magas színvonalra, pontos, Tolkien-hű megvalósításra, és az alapszintű tolkieni 
ismereteken túlmutató, ismeretbővítő szerepre. 

 A rendezvényeink és programjaink koncepciójának kialakításakor, és megvalósításuk során a magas fokú 
érzelmi átélést lehetővé tevő, élményközpontú tevékenységformákat, programpontokat részesítjük 
előnyben. 

mailto:tanacs@tolkien.hu
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 A rendezvény tervezése és előkészítése során a szervezők fordítsanak külön figyelmet az újak bevonására, 
az MTT működésébe való betekintés biztosítására, a közösségi kapcsolatrendszerbe való bekapcsolódásra. 

 A rendezvény előkészítése és lebonyolítása során kiemelten építeni kell a résztvevői visszajelzésekre. 
Ennek érdekében a rendezvény szervezőmunkája keretében, még a jelentkezés megkezdése előtt 
szisztematikus résztvevői véleménygyűjtésre van szükség arra vonatkozóan, hogy a rendezvény 
programjának mely lehetséges elemei, milyen mértékben felelnek meg a résztvevők elvárásainak. 

 A rendezvényeinken és programjainkon nagyobb hangsúlyt, tudatosabb szervezőmunkát kéne fordítani a 
különböző nemzedékek keveredésére a közösségekben. Minél több, és minél intenzívebb lehetőséget kell 
biztosítani az „újak” és „régiek”, a „fiatalok” és az „idősek” közös tevékenységére. 

 Intenzíven támogatjuk, hogy minden szervezői csoportban működjön folyamatos, személyes 
visszajelzés/visszacsatolás a szervezők között, illetve szorgalmazzuk, hogy minden szervezői csoportban 
legyen külön felelőse a szervezői elégedettség fenntartásának/fokozásának („szervezői HR”). 

 Amellett, hogy törekszünk a programszervezés magas színvonalának fenntartására, a lebonyolítás 
gördülékenységének biztosítására, figyelni kell arra, hogy a rendezvény ne csapjon át személytelen, 
professzionalista szolgáltatásba. Ezen cél elérését szolgálja, ha a résztvevők figyelmét felhívjuk a szervezők 
amatőr státuszára és minél inkább bevonjuk őket a szervezési feladatokba is. Ideális esetben a szervezők 
részben résztvevőnek, a résztvevők részben szervezőnek érzik magukat. 

 Több, egyenként kisebb terheléssel járó poszt, feladatkör bevezetését szorgalmazzuk a szervezések során. 

 

Időzítés: 2016 október-november – javasolt dátum: 2016. október 29. – november 1. 

Az időpont rögzítése előtt egyeztessetek a következő rendezvények szervezőivel: Tolkien Klub, Kósza 

Kommandó 

A pályázó csapatra vonatkozó feltételek: 

A vezető szervező és helyettese felelős felnőtt személyek, és legalább egyikük szervezeti, 

közreműködő vagy kiemelt közreműködő tagja az MTT-nek. 

A vezető szervező: 

- korábban hasonló nagyságrendű, vagy nagyobb MTT-rendezvényen volt már főszervező;  
- korábban részt vett már MTT őszi találkozón.  

A rendezvény főszervezői között legyen 

Mindenképp: 

- legalább 1 fő, aki az elmúlt 4 évben őszi vagy tavaszi találkozón volt szervező 

- legalább 1 fő, aki MTT-s rendezvényen az elmúlt 4 évben nem dolgozott főszervezőként 

Lehetőleg (előnyt jelent): 

- legalább további még 1 fő, aki az elmúlt 4 évben nem dolgozott főszervezőként őszi vagy tavaszi 

találkozón 

Az előzetes tapasztalatokra vonatkozóan felsorolt követelmények kiválthatók egy, az adott poszt mellett „mentor” szerepkört 

vállaló személy megnevezésével. A mentornak rendelkeznie kell az adott poszthoz kötődő korábbi jelentős tapasztalattal, de a 

mostani konkrét szervezőmunkában nem kell feladatot vagy szervezői felelősséget vállalnia. Elegendő, ha előzetes tanácsokkal, 

illetve folyamatos támogatással segíti a mentorált szervező, főszervező vagy vezető szervező munkáját. 



Pályázati kiírás – Kreatív Őszi Művészeti Találkozó (2016) 

3 

Tartalmi megkötések 

1. A pályázó csapat tagjaira vonatkozóan: 

Kötelező: A vezetőszervező és a főszervezők név szerinti felsorolása, MTT-s és más programszervezésben 

szerzett tapasztalataik részletes ismertetése, milyen feladatkört fognak ellátni, hány másik szervező munkáját 

irányítják, kinek felelnek a saját munkájukkal, kikkel dolgoznak közösen.   

A feladatkörök szétosztása során legalább ezekről mindenképpen nyilatkozni kell: 

- Logisztika (helyszín, szállás, étkezés, beszerzés, raktár) 

- Pénzügy 

- Program 

- Keretjáték (tolkieni hagyomány) 

- Büfé 

Legyen egyértelműsítve, hogy a szervezői csoporton belül hogyan működik a döntéshozatal, az egyes 

főszervezők a döntési hierarchiában hol foglalnak helyet, milyen döntési jogkörük van. 

Opcionális: azon felelős szervezők felsorolása, akik közreműködtek a pályázat kidolgozásában, illetve 

személyi javaslatok, elképzelések a fontosabb felelős szervezői posztokra vonatkozóan – akkor is, ha ez a 

felsorolás nem tekinthető véglegesnek, vagy megerősítettnek. 

2. A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy…  

- a vezető szervező az MTT szervezeti, közreműködő vagy kiemelt közreműködő tagja (már a pályázat 

leadásának pillanatában!), és vállalja a Szervezői Tanács tagságával járó jogokat és kötelezettségeket, 

VAGY 

- a vezető szervező helyettese az MTT szervezeti, közreműködő vagy kiemelt közreműködő tagja 

(már a pályázat leadásának pillanatában!), és vállalja a Szervezői Tanács tagságával járó jogokat és 

kötelezettségeket, VAGY 

- a szervezői csapat nem kívánja magát a Szervezői Tanácsban képviseltetni (a vezető szervező 

vagy helyettese ekkor is az MTT szervezeti, közreműködő vagy kiemelt közreműködő tagja kell, hogy 

legyen). 

3. A koncepció ismertetése: 

A pályázat szövegében szerepeljen: 

- A pályázati kiírásban, illetve a működési stratégiában meghatározott általános kereteken belül hogyan 

képzelitek el a rendezvényt?  

- Milyen korábbi, bevált szervezési elemeket szeretnétek megtartani? 

- Milyen új ötleteket, módszereket szeretnétek alkalmazni? 

A pályázatban részletezni kell az alábbiakat: 

- helyszín és időpont;  

- szállás, étkezés, utazás; 

- reklámozás és tájékoztatás; 

- gazdálkodási keretek (legalább a tervezett részvételi díj, MTT-támogatási és előfinanszírozási igény, a 

tervezett költségek főbb összetevői); 

- keretjáték (benne a motivációs rendszer, illetve a tolkieni világ szellemiségének egyéb módon történő 

megjelenítése és ilyen jellegű közvetlen vagy közvetett ismeretátadás) csak a megfelelő 

rendezvényeknél; 

- a fő programelemek és a tervezett vázlatos időbeosztás; 

- az előkészületi, lebonyolítási és utókövetési munkálatok határidőkkel megszabott ütemterve. 

- a tartalmi beszámoló kiemelt eleme a résztvevői visszajelzések elemzése. Ennek módszeréről is kérjük 

írni a pályázatban. 
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-  

Minden esetben kötelezően követendő hivatalos tudnivalók 

A rendezvényt/projektet az MTT vonatkozó szabályzatait követve kell megszervezni. 

- Alapszabály: Dokumentumtár/Nyilvános dokumentumok/Alapdokumentumok/Alapszabály 

- Szervezési Szabályzat: Dokumentumtár/Nyilvános 

dokumentumok/Alapdokumentumok/Szervezési Szabályzat 

- Középtávú működési stratégia: Dokumentumtár/MTT dokumentumok/Közgyűlési 

határozatok/MTT működési stratégia 2015-2018 

- Pénzügyi szabályzat: Dokumentumtár/MTT dokumentumok/Szabályzatok/Pénzügyi szabályzat 

- Adatkezelési szabályzat: Dokumentumtár/MTT dokumentumok/Szabályzatok/Belső Adatkezelési 

Szabályzat 

A Dokumentumtár/MTT dokumentumok mappa az MTT tagjainak a Tolkien.hu portálon belépés után a 

Közösség menüpontban érhető el (a fenti linkek csak tolkien.hu és nem www.tolkien.hu belépés esetén 

működnek). 

Pályázattal kapcsolatos egyéb információk 

A pályázáshoz segítséget, tanácsot lehet kérni bárkitől, aki korábban szervezett hasonló rendezvényt (Kiss 

Kincső, Tarcsay-Deák Adrienn), illetve az előző ilyen rendezvény tanácsbeli képviselőjétől (Kiss Kincső) és a 

Tanács vezetőjétől, a Thántól (Mikesy Anna) a tanacs@tolkien.hu címen. 

A korábbi hasonló rendezvények tartalmi beszámolója, amennyiben a Dokumentumtárban nem érhető el, a 

vezetoseg@tolkien.hu címen kérhető el. 

A szervezéshez fontos információk és segédletek találhatók itt: Dokumentumtár/MTT 

dokumentumok/Szervezőknek 

A fenti pályázati kiírásban meghatározottól részben vagy egészben eltérő koncepció alapján is beadható 

pályázat, ám ebben az esetben az Elnökség a Tanács véleményének figyelembevételével dönthet a pályázat 

kizárásáról. Ezért ilyen szándék esetén a pályázónak érdemes még a pályázat leadása előtt egyeztetést 

kezdeményezni az Elnökséggel és a Tanáccsal a tanacs@tolkien.hu címre küldött e-mailben. 

Az Elnökség és a Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a leadási határidő után konzultáljon a pályázó 

csapattal, és változtatásokat javasoljon a pályázati anyagban. 

Budapest, 2016. július. 29. 

Jó ötletelést, munkát és egészséget kíván az Elnökség és a Szervezői Tanács! 

http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/alapszabaly/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/szervezesi-szabalyzat/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/szervezesi-szabalyzat/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/mtt-mukodesi-strategia-2015-2018/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/mtt-mukodesi-strategia-2015-2018/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/penzuegyi-szabalyzat/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/belso-adatkezelesi-szabalyzat/download
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/belso-adatkezelesi-szabalyzat/download
http://tolkien.hu/
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/mtt-dokumentumok/szervezoknek
http://tolkien.hu/index.php/kozosseg/dokumentumok/mtt-dokumentumok/szervezoknek
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