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Kedves Lelkészek!

A Nevelési és Oktatási Osztály – Felnőttképzés munkaága által végzett digitális 
eszközök használatára irányuló felmérés eredményeként megfogalmazódott 
eszközigényekre reagálva, a Gyülekezeti és Missziói Osztály kezdeményezésére, a 
Püspöki Tanács javaslatára, egyházunk elnöksége 15 000 000 forintot különített el a 
gyülekezeteknek digitális eszközök beszerzésére. A támogatás pályázat formájában 
valósul meg, és célja a járványügyi helyzet miatt hangsúlyossá vált online lelkészi 
szolgálat segítése digitális eszközök biztosításával.

A pályázatban elérhető három eszköz közül – laptop, mobiltelefon, tablet – egy 
eszközre lehet pályázni. Kérjük, válassza ki, amelyikre jelen helyzetben leginkább 
szüksége van.

Elsődlegesen az alábbi típusokat szeretnénk beszerezni, de a változtatás jogát 
fenntartjuk:

- – Laptop: Lenovo ThinkPad L480, 14,0” (önrész: 50 000 Ft)

14,0" FHD, Intel Core i3-8130U (2C, 3.40GHz), 8GB, 256GB SSD, Win10 Pro 3
év garancia . 

- – Mobiltelefon: Xiaomi Redmi Note 9 és hozzá köthető mikrofon (önrész: 

20 000 Ft)
128 GB kapacitású belső tárhely egy MicroSD kártyával könnyen bővíthető. 
Konfiguráció (SIM): Dual SIM. Kijelzőjének mérete 6,53". NFC technológia. 
Hátlapi kamera max. felbontása: 48 Mpx. A telefon hátulján található kamerák 
száma: 4. Akkumulátor: nagy kapacitású 5020 mAh.

- – Tablet: Lenovo Tab M10 FHD Plus (önrész: 30 000 Ft)

10,3" FHD (1920x1200) IPS Capacitive 10-point Multi-Touch, MediaTek Helio 
P22T, Octa-Core 2,3GHz, 4GB, 64GB e-MMC (up to 256GB microSD), 
Integrated IMG GE8320 graphics, 802.11 a/b/g/n/ac,4G LTE, BT5.0, 5MP fixed 
focus(front), 8MP auto focus(rear) camera, 2 x speaker/ 1x microphone, 3,5mm 
combo audio/microphone jack, FM Radio, VoiceCall, 2xPogo PIN, USB2.0 type-
C, 5000mAh Li-ion Polymer battery, 5.2V/2.0A AC adapter, Android 9, Iron 
Grey, (244,2x153,3x8,15mm, 460g). 

Pályázni kizárólag az online pályázati felületen lehetséges, amely az alábbi linkre 
kattintva érhető el:

https://infopalyazat.lutheran.hu/
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Az érvényes pályázat feltétele az önrész befizetésének vállalása és a lelkész és 
felügyelő által aláírt és lebélyegzett pályázati űrlap beküldése a Gyülekezeti és 
Missziói Osztály részére (postára adási határidő: 2020. november 2.). A szükséges 
lépések és információk a pályázati űrlapon követhetők.

Az online pályázat beküldésének határideje: 2020. október 28. (szerda), éjfél.

Mivel a felkínált eszközöket nagy tételben szerezzük be, ezért más típusú vagy 
jellegű eszköz, illetve annak ellenértéke nem igényelhető.

Sikeres pályázat esetén az elszámolás az eszköz használatára vonatkozó 
beszámoló formájában történik, 2021. április 30-ig. A beszámolónak tartalmaznia 
kell legalább három hivatkozást (linket), amelyen az elnyert eszköz kézhez vétele 
után készített digitális anyag érhető el.

Pályázati kapcsolattartó: 
Szidoly Roland
Gyermek- és ifjúsági munkaágvezető
MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály
Mobil: +36 20 770 0078
E-mail: roland.szidoly@lutheran.hu
Honlap: gyulmisz.lutheran.hu

Szeretettel: a Gyülekezeti és Missziói Osztály munkatársai
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