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Pályázati felhívás 

evangélikus egyházi könnyűzenei szolgálatok fejlesztését célzó 

hangszer támogatás igénybevételére. 

A felhívás indokoltsága: 

A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot hirdet belső, egyházi jogi személyei részére, 

egyházi könnyűzenei szolgálatok fejlesztését célzó hangszer támogatás igénybevételére. 

A vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító 

forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II.18.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. 

határozat) foglaltak alapján Magyarország Kormánya a kárpát-medencei vallási hagyományok 

megőrzésével, valamint életben tartása és élővé tétele érdekében támogatja a vallásos 

könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint 

társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását. 

Az FMO/4/2020/TAM számú, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által kibocsátott 

Támogatói Okirat alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatottként jogosult a fenti 

célok elérése érdekében 25.000.000 Ft értékben hangszertámogatással segíteni az egyházon 

belüli, induló és már működő vallásos könnyűzenei csoportokat. 

A felhívás célja: 

Evangélikus istentiszteleteket, lelki, ifjúsági alkalmakat színesítő zenei szolgálatok fejlesztése, 

vallásos könnyűzenei csoportok szolgálati lehetőségeinek bővítése, evangélikus könnyűzenei 

szolgálattevő együttesek, csoportok hangszeres fejlesztésével. 

Igényelhető támogatás: 

Jelen támogatás keretében az alább található csomagok közül igényelhetőek hangszerek, 

eszközök kategórián belüli párosítás alapján (Például: ,,A” kategóriából egy Fender Squier 

Classic Vice ’70s Jazz Bass + Fender Rumble Studio 40.). 

További részletek és magyarázat a pályázati felületen. 

Egy pályázó maximum kettő kategóriában pályázhat (egy kategóriában csak egyszer) az öt 

kategória közül (A,B,C,D,E), azonban a pályázati felületen meg kell jelölnie, hogy melyik 

kategóriát részesíti előnyben.  



2 

  



3 

 
 

 

 

 

 

 

  



4 

Támogatás igénylője: 

2005. évi IV. Törvény az Egyház szervezetéről és igazgatásáról I. fejezet 1.§ szerinti: 

- evangélikus egyházközség, 

2005. évi VIII. Törvény az Egyház intézményeiről I. fejezet, 2.§ (2.) bekezdés a, b, f, h pontja 

szerinti: 

- missziói intézmény, 

- konferencia- és üdülőközpont, 

- felsőoktatási intézmény, 

Támogatás igénylőjével szembeni elvárások: 

- Nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása.  

- Nincs lejárt határidejű tartozása az országos egyházzal, egyházmegyével, 

egyházkerülettel vagy bármely egyházi intézménnyel szemben. 

- Az országos egyház által elvárt adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette 

(központi ingatlanfelmérés, népmozgalmi adatszolgáltatás, pályázati bejelentés, 

lelkészi, hitoktatói szolgálattal, juttatásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása). 

Fenntartási feltételek: 

A beszerzett eszközök a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában maradnak, a 

támogatott felelőssége azok megőrzése, jó karban tartása. 

A támogatott egyházi jogi személyekkel a Magyarországi Evangélikus Egyház együttműködési 

megállapodást köt, amelyben az átadott hangszerek megnevezése, az együttműködés feltételei, 

a Támogatott kötelességei részletesen meghatározásra kerülnek. 

A támogatott gyülekezet vállalja: 

- A beszerzett eszközökkel három havonként legalább egy darab gyülekezeti 

szolgálatot. 

- Évente egy szolgálatot evangélikus ifjúsági, oktatási intézményben vagy 

rendezvényen. 

- Az átadott eszközök jó karban tartását, biztosítás kiterjesztését, kötését a 

hangszerekre, a támogatottnak, vagy használónak felróható okból bekövetkező 

károsodás, elvesztés, lopás esetén a kár megtérítését. 
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- A Projekt fenntartási időszakában (5 év) a hangszertámogatás felhasználásáról, az 

elvégzett szolgálatokról elektronikus formában (szolgálatok bemutatása, 

fénykép/videó/hangfelvétel) szakmai beszámolót készít, évente egy alkalommal. 

- A fenntartási időszak lejártát követően az eszközök tulajdonjoga automatikusan 

nem száll át a pályázóra, hanem annak továbbhasználásáról a tulajdonos és a 

felhasználó megállapodik. 

A feltételek nem teljesülése esetén a hangszerek  visszavételre és más pályázó részére 

átadásra kerülnek! 

Beadás módja: 

Elektronikus, az alábbi pályázati linkre kattintva: 

https://forms.gle/9ATKgY67jTj5qor6A 

Beadás határideje: 

2020.  szeptember 28. (hétfő) – 24:00 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztályának 

kijelölt munkatársai, valamint az őket segítő szakértőkből álló csoport bírálja el. 

Tervezett bírálati határidő: 2020. október 16. 

Pályázati kapcsolattartó:  

Szidoly Roland 

Gyermek- és ifjúsági munkaágvezető 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Mobil: +36 20 770 0078 

E-mail: roland.szidoly@lutheran.hu 

Honlap: gyulmisz.lutheran.hu 
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