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A MAGYAR TOLKIEN TÁRSASÁG TANÁCSA PÁLYÁZATOT HIRDET AZ 

MTT KÓRUS VEZETÉSÉRE A 2015. ÉVRE 

 

A pályázatokat a tanacs@tolkien.hu címre ÉS a vezetoseg@tolkien.hu címre 

kérjük megküldeni 2015. február 1. éjfélig. 

A FELADAT KERETEI 

A projekt alapkoncepciója, jellege, prioritásai:  

A Magyar Tolkien Társaság számára fontos, hogy tagjai és szimpatizánsai 

számára az amatőr kreatív/művészeti alkotótevékenységekre lehetőséget 

teremtsen, az erre épülő kisközösségeket támogassa. Az elmúlt 12 év során 

az egyik leghosszabban és legszínvonalasabban működő ilyen művészeti 

csoportunk a kórus volt, ezt szeretnénk a 2015. évben is folytatni. A Társaság 

lehetőséget biztosít a rendezvényein történő fellépésre. Jelen pályázatra vár-

juk a kórus vezetésére vállalkozó személy(ek) jelentkezését. 

Célcsoport, létszám: a Magyar Tolkien Társaság tagjai és más, a kóruséneklés 

iránt érdeklődő személyek, akik a Társaság rendezvényein való alkalman-

kénti fellépést vállalják. 

Korosztály: elsősorban 16-30 évesek, de a kórusvezető döntése alapján mások 

számára is nyitott. 

A kórus lehetőleg 5-25 fős legyen, a próbák Budapesten valósuljanak meg. 

Időpont, tartam: 2015. január-december, lehetőleg heti rendszerességgel tar-

tott próbák  

SZERVEZETI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK 

A(z) MTT Kórust mint az MTT projektjét a társaság Alapszabályának, Kö-

zéptávú működési stratégiájának és Pénzügyi szabályzatának megfelelve kell 
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tető alá hozni, különösen figyelemmel kell lenni az Alapszabály 17—19. 

Szervezői csoportok; a 20., 21. A Tanács; illetve a 31., 32. Költségvetés, ked-

vezményeket tartalmazó paragrafusokra  

A Magyar Tolkien Társaság hatályos Alapszabálya itt érhető el: 

 http://tolkien.hu/documents/mtt_alapszabaly_tomor.pdf 

A Magyar Tolkien Társaság Középtávú működési stratégiája : 

tolkien.hu/documents/MTT_kozeptavu_mukodesi_strategia_2013.pdf 

A Pénzügyi szabályzat pedig itt: 

tolkien.hu/documents/mtt_penzugyi_szabalyzat.pdf 

 

A kórus megvalósítható költségvetés nélkül is, ha nincsenek kapcsolódó 

költségei, ha azonban vannak, akkor ennek főbb elképzeléseit a pályázatban 

fel kell tüntetni. A pályázathoz nem kötelező még formális költségvetést csa-

tolni, elegendő a várható becsült költségeket, MTT-támogatási igényeket be-

leírni.  

Fontos: Szervezői megbízás esetén a gazdálkodás megkezdéséhez a formális, a megfe-

lelő sablon (tolkien.hu/documents/koltsegvetesi_sablon_v01.xlsx) alapján készült 

költségvetést az MTT Elnökségének el kell fogadnia. A költségvetést célszerű a terve-

zett gazdasági működés (első kifizetések) megkezdése előtt legalább két héttel benyúj-

tani a penzugy@tolkien.hu mailcímen. 

A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYEKRŐL  

(az Asz. 17., 18. § rendelkezésein felül) 

A Kórus vezetője bárki lehet, aki énekelt már kórusban és szeretné kipróbálni 

magát ebben a szakmai feladatban, azonban előnyt jelent a korábbi (amatőr) 

kórusvezetési tapasztalat és/vagy zenei képzettség. 

Amennyiben a Kórus reménybeli vezetője nem a Magyar Tolkien Társaság 

tagja, kérjük, hogy találjon egy adminisztratív helyettest magának, aki tag és 

a Tanácsbeli képviseletet vállalja.  
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Az egy év lejártával a vezetőnek vagy Tanácsbeli képviselőjének beszámolót 

szükséges benyújtania. 

FONTOS! az Alapszabály 17., 18. és 20. § rendelkezései alapján a Tanácsba 

delegált szervező (a vezető vagy helyettese) a pályázaton belül külön nyilat-

kozzon arról, hogy  

1. érvényes, bármely típusú MTT-tagsággal rendelkezik, és  

2. vállalja a Tanácstagsággal járó jogokat és kötelezettségeket 1 évre. 

A PÁLYÁZAT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

A PÁLYÁZÓ(K) 

A vezető és ha van, a helyettes bemutatása: név, kórusvezetéssel kapcsolatos 

és (MTT-s vagy azon kívüli) közösségvezetői tapasztalatok felsorolása.  

KONCEPCIÓ ISMERTETÉSE: 

A pályázat szövegében szerepeljen: 

 A pályázati kiírásban, illetve a működési stratégiában meghatározott 

általános kereteken belül hogyan képzeled el a projektet?  

 Milyen korábbi, hagyományos, bevált elemeket szeretnél megtartani? 

 Milyen új ötleteket, víziókat, módszereket szeretnél használni a kitű-

zött célok eléréséhez? 

A pályázatban ismertetni kell: 

 Tervezett helyszín és rendszeresség/időpont;  

 Célközönség; 

 Szakmai tervek (pl. milyen típusú, nehézségű kórusművek, milyen 

fellépések várhatók) 

 Kommunikáció a tagokkal / hirdetés, népszerűsítés 

 Gazdálkodás (ha van)  
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EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A pályázáshoz segítséget, tanácsot lehet kérni bárkitől, aki korábban szerve-

zett hasonló projektet (Besse Attila, Kovács Krisztina Anna, Fábián Ágnes), 

az előző ilyen rendezvény tanácsbeli képviselőjétől (Besse Attila), vagy a Ta-

nács vezetőjétől, a Thántól (Gandalf) a tanacs@tolkien.hu mailcímen. 

 

A költségvetést illetően pedig fordulhattok a penzugy@tolkien.hu címen az 

MTT gazdasági vezetőjéhez, Kincsőhöz és az elnökséghez.  

 

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

után konzultáljon a pályázó csapattal, és változtatásokat javasoljon a pályá-

zati anyagban. 

 

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

 

Budapest, 2015. január 9. 
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