
Pályázati/részvételi felhívás
az új típusú koronavírus okozta humánjárvány következtében a színházi háttérszakmák területén 
nehéz helyzetbe került dolgozók megsegítésére létrehozott ösztöndíj-programban való részvételre

A Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, majd a 27/2021. (I.29) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet keretében az új típusú koronavírus okozta humánjárvány következtében szükségessé vált intézkedések a színházi-
szcenikai háttérszakmák területén működő szakemberek, szervezetek mindennapos feladatellátását, gazdasági lehetőségeit 
alapvetően befolyásolja. A jelenlegi helyzetben a Magyar SzínházTechnikai Szövetség (a továbbiakban: Szövetség, vagy MSzTSz) 
a több jelzést kapott, hogy kitűnő színházi szakemberek szakmai munkavégzésüket, szakmai pályájuk folytatását egyre 
bizonytalanabbnak látják. A járványügyi intézkedésekből fakadó bizonytalanságok számos kollégát kényszerítenek arra, hogy 
szakmai tevékenységükkel, ismeretanyagaik bővítésével – akárcsak ideiglenesen is – felhagyjanak, vagy átgondolják jövőjüket, 
adott esetben mérlegeljék, a jövőben más területen keresik boldogulásukat. Mivel a nagy tapasztalatú, naprakész ismeretek 
birtokában lévő kollégák hiánya a kulturális-rendezvénytechnikai területet hosszú időre gazdasági és szakmai recesszióba 
taszíthatja, a Szövetség szerény eszközeivel, pályázati rendszerben elérhető ösztöndíjak biztosításával kíván hozzájárulni e 
folyamat lassításához, meggátlásához, a színházi háttérszakmákban dolgozó, nehéz helyzetbe került kollégáink egzisztenciális 
helyzetének javításához. Tekintettel arra, hogy a színházi háttérszakmai területen napról napra, produkcióról produkcióra szerepet 
vállalók tapasztalata és tudása a színházi területeken hagyományosan generációkon átívelően átadott szakmai örökségünkön 
alapul, az elmúlt évtizedekben felgyülemlett szakmai ismeretanyag rendszerezése, ápolása és megosztása a magyar 
színházművészet egyetemes érdeke.

A fentiek alapján az MSzTSz 
az alábbi pályázati programot

hirdeti meg a színházi háttérszakmákban dolgozók szakmai továbbképzése, tudásmegosztása elősegítése, valamint a 
járvány következtében megkezdődött szakember-elvándorlás, pályaelhagyás hatásainak enyhítése érdekében.

A pályázati program célja:
A program alapvető célja a járványügyi védekezés időszakában nehéz helyzetbe került színházi háttérszakmákban dolgozók 
megsegítése annak érdekében, hogy a járványügyi védekezés és korlátozások elmúltával a nagy tapasztalattal rendelkező 
kollégáink továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek, továbbá a fenntarthatóság biztosítása, a színházi 
háttérszakmákban dolgozók tudásmegosztásának elősegítése.
A pályázati program lebonyolítója: a Magyar SzínházTechnikai Szövetség.
A pályázók köre: 
A pályázat benyújtására az a magyarországi kulturális intézményben dolgozó, illetve kulturális programokat bonyolító egyesületek, 
társaságok alkalmazásában lévő, valamint kulturális programokkal kapcsolatban szerződéses viszonyban munkát teljesítő 
személyek jogosultak, akik a következő munkaköröket töltik be:
hangmérnök, hangtechnikus, hangosító, vizuáltechnikus, videotechnikus, világosító, fővilágosító, fény- és látványtervező, díszítő, 
díszletmunkás, kellékes, öltöztető, színházi fodrász, maszkmester, díszletfestő, díszlet kivitelező.
A program keretében három támogatási kategória pályázható meg, a pályázó által vállalt kötelezettség alapján:
a)  szakmai továbbképzési programon történő támogatott részvétel vállalása, MSZTSZ által szervezett szakmai napokon vállalt 
részvétel (165 000 Ft értékű ösztöndíj),

b)  a Szövetég szakmai folyóiratában, a Színpad hasábjain történő publikálás (300 000 Ft értékű ösztöndíj),
c)  a Szövetség oktatási programjában előadóként, vagy oktatási anyag létrehozásában vállalt részvétel (500 000 Ft értékű 
ösztöndíj).
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A pályázat keretében tett vállalások teljesítésének határideje: az ösztöndíj folyósításától számított 36 hónap.

A pályázat benyújtásának feltétele: 
1. jelentkezési adatlap és nyilatkozatok kitöltése (elérhetők az msztsz.hu/osztondíj-palyazat honlapon)
2. a szakmai tapasztalat, életút bemutatása (szakmai önéletrajz csatolásával), továbbá 
3. a jövedelem-, vagy bevétel kiesés igazolása. Az igazolás lehetősége:
    a) 2019., 2020., illetve 2021. évi éves jövedelem, bevétel bemutatása, amely minimum 30% csökkenést igazol,
    b)  minimum nettó 500.000.- értékben leszerződött, lekötött kulturális esemény bemutatása, amely a járványhelyzet miatt 

meghiúsult, 

A pályázat érvénytelen, ha a Pályázó
a) az előírt feltételeknek, a pályázati kiírásnak nem felel meg,
b) a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában, illetve hiányosan nyújtotta be, 
c) a pályázatot, vagy annak valamely elemét a kiírásban szereplő̋ benyújtási határidőn túl nyújtotta be, 
d) a pályázat benyújtásához, elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte, 
e) a pályázatot nem az előírt formai követelményeknek megfelelően nyújtotta be. 
f) a támogatási döntés meghozatalában, annak döntés-előkészítőként részt vesz,
g) az f) pontban írt személyek közös háztartásban élő hozzátartozója,
h) az f) pontban írt személyek tulajdonában álló gazdasági társaság.

A jelentkezés határideje:
Jelentkezni 2022. március 10-től folyamatosan lehet – a rendelkezésre álló forrás keretéig –, de legkésőbb 2022. április 30-ig. 

Az elbírálás folyamata:
A benyújtott jelentkezéseket a Magyar SzínházTechnikai Szövetség gondozza, amely szakmai bizottságot kér fel az elbírálásra. 
A bírálat előkészítésénél az alábbi szempontok kerülnek fókuszba: a megpályázott támogatási kategória teljesítésének realitása 
a pályázó eddigi szakmai munkája alapján, a pályázó szakmai tapasztalata. A beérkező jelentkezések elbírálása folyamatos. 
A szakmai bizottság a bírálat során adott pályázatot másik (alacsonyabb ösztöndíjjal és a hozzá tartozó vállalással) támogatási 
kategóriába sorolhat. A jelentkezők a döntésről a bírálatot követően, e-mail útján kapnak értesítést. Jogorvoslatnak sem az 
érvénytelenséggel, sem a jelentkezés érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen helye nincs. 

Az MSzTSZ a jelen felhívás módosításának jogát fenntartja.

További információk:
www.msztsz.hu/osztondij-palyazat

Budapest, 2022. március 1.

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség Elnöksége

A pályázati program Magyarország Kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága,
valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósulhat meg.


