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Pályázati felhívás 

2019/2020-as évadra szóló Szironta-ösztöndíj elnyerésére 

 

A Sziront’Art Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület és az European Handbell 

Committee pályázatot hirdet zenei ösztöndíj elnyerésére. A pályázat szakmai lebonyolítója 

a Szironta Együttes.  

 

1. Az ösztöndíj célja 

Megismertetni a handbellt és a melodychime hangszereket az arra fogékony, zeneileg 

megfelelő képzettséggel bíró, 14 évnél idősebb korosztállyal, mely hozzájárulhat a hazai 

handbell együttesek utánpótlásának neveléséhez és a 2020-ban megvalósuló 18. 

International Handbell Symposiumon magyar válogatott zenekari csapat delegálásához.  

 

2. Ösztöndíjban részesülhet 

A 2019/2020-as évadban összesen 1 fő 

 

3. Az ösztöndíj időtartama 

2019. október 7-től 2020. augusztus 10-ig terjedő évad, 10 hónap.  

Az ösztöndíj 2020. február 16. határnappal további feltételek nélkül felbontható mind a 

pályázó mind az ösztöndíjat folyósító részéről a határnap előtti héten (2020. február 9. és 

2020. február 15.) között tett írásbeli nyilatkozattal.  

 

4. Az ösztöndíj összege 

2019. október 7-től 2020. február 16-ig terjedő időszakra (5 hónap):  

60-80 pont között1:  30.000 Ft / hó2 

81-100 pont között:  40.000 Ft / hó 

2020. február 16-tól 2020. július 14-ig terjedő időszakra (5 hónap):  

60-80 pont között:  50.000 Ft / hó 

81-100 pont között:  60.000 Ft / hó 

 

5. A pályázat nyelve 

A pályázati kiírás és a beadásra kerülő dokumentumok, a pályázattal kapcsolatos 

értesítések esetében is magyar. 

 

6. Pályázati feltételek 

Az ösztöndíjpályázaton az a magánszemély indulhat, aki:  

- 2019. október 6-áig betölti 14. életévét 

- aktív hangszeres zenei tudással rendelkezik 

- vállalja, hogy egy félévadban (2019. október 7. – 2020. február 16. és 2020. február 

17. – 2020. augusztus 10.) legalább 15 alkalommal a próbákon részt vesz. (Egy 

                                                           
1 A benyújtott pályázatra kapott pontok alapján  
2 A megjelölt összeg nettó, a pályázó részére kifizetésre kerülő összeg.  



alkalom legalább 3 óra időtartamú, havonta történő előzetes egyeztetés alapján. A 

próbák helyszíne: Besnyő, Fejér megye) 

- magas szintű kottaolvasási készséggel rendelkezik  

- zeneileg elkötelezett 

 

6.1 Az értékelésnél előnyt jelent 

- Billentyűs vagy ütőhangszeres zenei tudás 

- Legalább 4 év hangszeres alapfokú zeneművészeti tanulmányok megléte 

- Zenekari tapasztalat 

 

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

1. Hiánytalanul kitöltött adatlap és nyilatkozatok 

2a. Önéletrajz, mely a pályázó zenei életútját is bemutatja  

    vagy 

2b. Legfeljebb 3 perces videós bemutatkozó anyag, melyből a pályázó zenei életútja 

is megismerhető. (amennyiben a pályázó szeretné, az önéletrajza mellé is 

csatolhat videós bemutatkozó anyagot) 

3. A pályázó iskolai végzettségét (beleértve a zenei képzettségét is) igazoló 

bizonyítványok másolata 

4. Rövid (max. 1 A4-es oldalnyi) motivációs levél, melyben a pályázó kifejti, hogy 

miért szeretne az amerikai harangokkal megismerkedni.  

 

A pályázati adatlap és nyilatkozatok az EHC honlapján az Ösztöndíj 2019. menüpontban 

érhető el. (www.eurohandbell.com)  

 

8. A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázati anyagot (adatlap, nyilatkozat és kötelező mellékletek) 2 eredeti példányban 

ajánlott küldeményként postázva, vagy hétfőtől csütörtökig munkanapokon 10-15 óra 

között személyesen a Szironta Együttes irodájában lehet leadni.  

Postacím, személyes leadás helye: 

Szironta Együttes 

2456 Besnyő, Viola utca 5/A 

A borítékra kérjük ráírni, hogy:  

„Ösztöndíj pályázat” 

 

9. Kapcsolattartás 

A pályázatokkal kapcsolatos felelős munkatárs: Czumpft Krisztina  

Telefonszám: 06 30 883 5467• E-mail: iroda@szironta.hu  

 

10. Pályázati határidő 

A pályázati dokumentumok beérkezési határideje: 2019. július 5. 15:00 

Postai úton benyújtott pályázatok esetén a határidő a küldemény irodánkba érkezésének 

napja, nem pedig a postára adás dátuma!  

  



11. Hiánypótlás, adategyeztetés 

Pótlólagos dokumentumcsatolásra a beérkezési határidő előtt van lehetőség. A benyújtott 

pályázatok érvényességi vizsgálatát a pályáztató a benyújtást követően azonnal megkezdi 

és hiányosság esetén 3 naptári napos határidő kitűzésével szólítja fel a pályázót a hiányok 

pótlására. A hiánypótlás nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelenné válik.  

 

12. Érvénytelen pályázat 

A benyújtott pályázat érvénytelen, ha a pályázó 

- a pályázati feltételeknek nem felel meg. 

- a pályázati adatlapot, nyilatkozatot és előírt mellékleteket nem csatolta és a 

beérkezési határidőig sem pótolta.  

- a dokumentumokat határidőn túl nyújtotta be. 

- korábbi ösztöndíjpályázatát elutasították és a pályázó oldaláról változás nem történt. 

(Pl. további zenei tanulmányok stb.) 

- a július-augusztus hónapban megvalósuló bemutatkozó napon3 nem jelenik meg. 

- hiánypótlási felhívást kapott és a hiánypótlást 3 naptári napon belül nem teljesítette.  

 

13. Bemutatkozó nap 

A bemutatkozó nap egy 2019. július-augusztus4 hónapban megvalósuló, egész napos 

(legalább 6 órás) elfoglaltságot jelentő szakmai nap, melyen szakmai és szabadidős 

feladatok segítségével mérjük fel a pályázó készségeit.  

 

14. A pályázat elbírálása 

A benyújtott pályázatokat a Szironta Együttes Igazgatósága saját hatáskörében bírálja el. 

Az elbírálást követően, legkésőbb 2019. augusztus 31-ig minden pályázót írásban értesítünk, 

az ösztöndíjasok nevét a EHC honlapján is közzétesszük. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs 

helye, az esetleges formai kifogásokat az értesítést követő 8 napon belül a Szironta Együttes 

irodájában személyesen lehet előterjeszteni.  

 

15. Az értékelés szempontjai 
A benyújtott pályázati dokumentumok és nyilatkozatok alapján:  50 pont  

 Szakmai előképzettség:       20 pont 

 A benyújtott pályázati anyag formai megfelelése:  15 pont 

 A pályázó lakó- vagy tartózkodási helye:    15 pont 

  Besnyő és 20 km-es térsége:  15 pont 

  Budapest:    10 pont 

  Egyéb:     5 pont 

A bemutatkozó nap tapasztalatai alapján:  50 pont 

 A benyújtott anyaggal való összhang   10 pont 

 Motiváltság        20 pont 

 Zenei kompetenciák      10 pont 

 Csapatjáték       10 pont 

 

Összesen 100 pont szerezhető, 60 pont alatt ösztöndíj nem folyósítható.  

                                                           
3 A bemutatkozó nap részletes leírását ld. a 13. pontnál!  
4 A pontos időpontjáról, helyszínéről a pályázati határidő lezárását követően értesítjük a pályázókat! 



16. Szerződéskötés 

A döntést követően a pályáztató az ösztöndíjra javasolt pályázóval ösztöndíjszerződést köt, 

mely tartalmazza a pályázati kiírásban is közölt feltételeket, a folyósítás módját, időpontjait, 

valamint a szankciókat.  

 

17. Beszámolási kötelezettség 

Mivel az ösztöndíj folyósításának feltétele a pályáztatóval való folyamatos kapcsolattartás, 

így a folyósított ösztöndíjról további beszámolót biztosítani nem szükséges.  

 

18. Szankciók 

Az ösztöndíjszerződés a felek között 10 hónap időtartamra jön létre. A szerződéstől bármelyik 

fél indok nélkül 2020. február 9-15. között tett írásbeli nyilatkozatával állhat el, ez az elállási 

nyilatkozat szankciómentes.  

Amennyiben az ösztöndíjban részesült 2020. február 9-e előtt mondja fel a szerződést, úgy 

a folyósított ösztöndíj 50%-át visszafizetni köteles. Amennyiben az ösztöndíjban részesült 

2020. február 15-e után, de az ösztöndíjszerződés lejárta előtt mondja fel a szerződést, úgy 

a folyósított ösztöndíj 70%-át köteles visszafizetni.  

A pályáztatónak kizárólag február 9-15. között van lehetősége a szerződés felbontására.  

 

19. A pályázat beadásával kapcsolatos további információk:  

Czumpft Krisztina, Szironta Együttes 

2456 Besnyő, Viola utca 5/A 

Telefon: 06 30 883 5467, E-mail: iroda@szironta.hu 

 

 

Besnyő, 2019. június 26.  


