
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

előadók, oktatók részére 

a népművészeti mozgalom online módszertani tartalmainak fejlesztésére 
 

A Hagyományok Háza pályázatot hirdet a hazai vagy szomszédos országbeli magyarlakta 

területeken élő, a népművészet területén tevékenykedő néptánc, népzenei előadók és tanárok, 

valamint a kézművesség területén tevékenykedő oktatók és alkotók számára. 

A pályázat célja: a kormány által a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt elmaradt 

programok online felületekre való adaptálása, valamint online is forgalmazható szakmai 

segédanyagok broadcast minőségű létrehozása az alábbi tevékenységekre, elősegítendő a 

folyamatos szakmai jelenlétet, valamint a későbbi normalitáshoz való visszatérést és kibontakozást. 

1. Pályázható tevékenységek: 

1.1. Néptánc, népi játék 

 néptáncoktatást elősegítő digitális szakmai anyagok kidolgozása és rögzítése; 

 otthoni gyakorlásra alkalmas digitális szakmai anyagok kidolgozása és rögzítése; 

 egy adott néprajzi kistáj, tájegység, vagy település táncait és népi játékait 

feldolgozó digitális szakmai segédanyag kidolgozása, illetve rögzítése; 

 egy táncos egyéniség táncrepertoárjának az elsajátítását elősegítő digitális 

szakmai segédanyag kidolgozása, illetve rögzítése. 

1.2. Népzene 

 otthoni gyakorlásra, valamint távoktatásra alkalmas digitális szakmai anyagok 

kidolgozása és rögzítése; 

 online felületeken megtartható koncertek megtervezése és rögzítése; 

 népzenei hang- és/vagy videófelvételt tartalmazó kiadvány (CD vagy DVD) 

terveinek a kidolgozása és rögzítése; 

 a pályázathoz benyújtott nyertes szövegkönyv alapján videóklip elkészítése; 

1.3. Kézművesség 

 a pályázathoz benyújtott nyertes szövegkönyv alapján audiovizuális módszertani 

oktatási anyagok elkészítése. 

 

2. Pályázók köre: 

Hazai vagy a szomszédos államok magyarlakta területein élő előadók és oktatók 

(magánszemélyek, egyéni vállalkozók) akik bármilyen egyéb szervezettel rendszeres 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. munkaszerződés, rendszeres megbízás) nem 

állnak. 

 

3. Pályázat beadásához szükséges dokumentumok: 

3.1. szakmai terv, videoklip esetében a részletes szövegkönyv (szövegkönyvek minimális 

terjedelme: 5000 karakter); 

3.2. a pályázó szakmai önéletrajza; 

3.3. témakörönként kitöltött adatlap; 



 

4. A nyertes pályázókkal a HH szerződést köt: 

A nyertes tervezeteket benyújtó pályázók a tervezett program megvalósítása érdekében –, 

a 8. pontban írt összeghatáron belül meghatározott mértékű díjazás ellenében – 

szerződésben állapodnak meg a HH-val a kidolgozott szakmai anyagok és azokhoz 

kapcsolódó egyes dokumentumok felhasználási jogainak átadásáról. A szakmai bizottság 

fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázóval konzultálva változtatásokat eszközöljön a 

megvalósítandó szakmai tervben. 

5. A HH azon pályázókkal, akikkel a pályázatban beküldött tervek megvalósításában is 

megállapodik, ennek részleteiről külön szerződést köt. Ebben az elfogadott részletes 

költségvetés alapján, lehetőség szerint megállapodik az előállításhoz kapcsolódó egyéb 

költségekben. Ebben az esetben a HH e külön megállapodás alapján a létrehozott online 

tartalom archiválására, bármely ismert módon történő felhasználására szerez kizárólagos jogot. 

A pályázatokban a tervek megvalósítása költségtervében szerepelhetnek: 

5.1. előadói / oktatói tiszteletdíjak; 

5.2. alkotói tiszteletdíjak; 

5.3. audiovizuális szolgáltatás és eszközök bérleti díja; 

5.4. stúdióköltség és utómunka díja; 

5.5. anyagköltség. 

 

6. A pályázatok elbírálását a Hagyományok Háza által felkért szakmai testületek végzik. 

 

7. Az elbírálás szempontjai: 

7.1. a program szakmai színvonala; 

7.2. még kevéssé feltárt szakmai terület, néprajzi tájegység vagy tevékenység bemutatása; 

7.3. a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása; 

7.4. a benyújtott pályamű oktatási-módszertani innovációja; 

7.5. a pályázó- és a, közreműködők eddigi szakmai munkája; 

7.6. előnyt jelent a YouTube videómegosztó portálra feltöltött mintavideó; 

7.7. a megvalósítás tervezett időszaka (előnyben részesítjük az augusztus 31-ig megvalósuló 

pályázatokat); 

 

8. A maximálisan tervezhető pályázati díj, a benyújtott tervezetek 4. pont szerinti megváltására: 

500000 Ft pályázatonként. A pályázónak lehetősége van az esetleges megvalósításnál betervezni 

a HH rendelkezésére álló infrastruktúráját és technikai szolgáltatásait is.  

 

9. Egy pályázó maximum 2 pályázatot nyújthat be. 

 

10. Pályázatok benyújtásának határideje: 2020 április 15., 23:59 magyarországi idő szerint. 

 

11. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikusan (aláírva, PDF formátumban), a következő 

email címre: palyazatok2020@hagyomanyokhaza.hu. A pályázat elbírálásáról a pályázókat e-

mailen értesítjük.  

 

mailto:palyazatok2020@hagyomanyokhaza.hu


12. A pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul az elbíráláshoz, valamint a szerződéskötéshez 

szükséges személyes adatai felhasználásához. Az adatok felhasználására a továbbiakban a 

Hagyományok Háza weboldalán olvasható Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak az irányadóak. 

 

13. A Hagyományok Háza rögzíti, hogy jelen pályázat célja a kiválasztott Pályázókkal történő 

visszterhes szerződés megkötése: A pályázat alapján a Hagyományok Háza támogatatást nem 

fizet; jelen kiírásra és a benyújtandó pályázatokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 48-49/A. §-ai nem vonatkoznak. 

 

14. További felvilágosítás: 

Varga J. Csaba, tel: +3670 6845920 e-mail: varga.csaba@hagyomanyokhaza.hu 

mailto:varga.csaba@hagyomanyokhaza.hu

