
A Nemzeti Zenede Alapítvány  

támogatási rendje 
A Nemzeti Zenede Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) kiemelt törekvése, hogy támogassa 
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium (továbbiakban Intézmény) 
legkiválóbb diákjainak tanulmányokat kiegészítő tevékenységeit ösztöndíjak formájában, 
valamint az Intézmény által közvetlenül a diákok érdekében rendezett egyedi, szakmai típusú 
rendezvények megvalósítását. 

Az ösztöndíj kérelem 

beadható: A diákok szakmai képzését kiegészítő és művészi előmenetelét elősegítő 
tanulmányokhoz, szakmai programokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek mérséklésére az 
alábbi területeken. 

 Hazai és külföldi mesterkurzusokon valamint egyéb tanulmányutakon való 
 részvételhez kapcsolódó költségek (részvételi/ regisztrációs díj, útiköltség, szállás) 

 Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételhez kapcsolódó költségek 
 (részvételi/regisztrációs díj, útiköltség, szállás), 

 Az Intézmény által rendezett mesterkurzusok, szakmai programok/projektek anyagi 
 támogatása 

Az Alapítvány évente három alkalommal ír ki támogatási pályázatot.  
 
Beadási határidő:  
 az őszi programokra: szeptember 30.  
 a tavaszi programokra: január 15. 
 a nyári programokra: május 15.  
 
Az ösztöndíj pályázatok elbírálási határideje a beadási határidőtől számított két hét, a 
folyósítás az elbírálástól számított 15 napon belül történik meg. 

A Kuratórium tagjai feldolgozzák a beérkező pályázatokat, majd Kuratóriumi ülés keretében 
döntenek. 

Egyes, rendkívüli sürgősséggel benyújtott pályázatról a fenti bizottság az Alapítvány 
elnökével egyetértésben dönthet. 

Kik pályázhatnak? A pályázni jogosultak köre:  

 az Intézménnyel érvényes tanulói jogviszonyban lévő diákok. 
 az Intézmény programjainak megvalósításáért felelős személyek: 
 (igazgató, igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők, munkaközösség vezetők) 
 Az Intézmény határozatlan idejű, közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező tanárai 
 



 
A pályázat módja: 

Pályázni a pályázati kérdőív kitöltésével lehet, amelyen, a személyes adatokon és a 
megvalósítandó program, pontos megjelölésén túl, a pályázó részletes 
költségtervezetet készít. Számításai igazolására néhány dokumentumot, igazolást vagy 
azok másolatát csatolhatja a pályázathoz. A pályázat formai és tartalmi pontossága, 
valamint formai és tartalmi teljessége feltétele a pályázatnak. 

Rendezetlen könyvtár- és/vagy hangszerkölcsönzési tartozás esetén a pályázó kizárja 
magát a pályázási lehetőségből. 

 Minden pályázati kérdőívhez a szaktanár által kitöltendő, a szaktanár és a 
tanszakvezető által aláírt ajánlás is tartozik. 

 Az Alapítvány csoportos pályázatokat is elfogad.(pl. kamaraegyüttes, hangszeres 
hallgató és zongorakísérője.) 

A támogatás összege: 

 A támogatási összeg egyéni elbírálás alapján kerül meghatározásra. A bíráló bizottság 
lehetőség szerint a pályázott támogatás maximum 50%-át ítélheti meg a pályázónak, 
azonban indokolt esetben az összeget megemelheti. 

 Az évente kiadható ösztöndíjak száma/összege változó.  

Elvárások a pályázótól: 

 Minden pályázó a program befejezését követően legkésőbb harminc nappal egy rövid 
szakmai beszámolót kell, hogy írjon az Alapítvány elnökének címezve, amelyhez az 
eredeti számlákkal igazolt részletes elszámolást is csatolnia kell. Abban az esetben, ha 
költségei nem érték el az ösztöndíj pályázatban megítélt összegét, a különbözetet 
vissza kell fizetnie. A program meg nem valósulása esetén a teljes összeget kell 
visszafizetni. A beszámoló készítése feltétele egy esetleges következő pályázatnak. 

A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázati adatlapok az Intézmény honlapján találhatóak. A hiánytalanul, géppel 
kitöltött majd aláírt kérdőívet, a benyújtási határidőig mellékletekkel együtt, borítékban 
az Alapítványnak címezve az Intézmény titkárságán Knippel Ágotánál lehet leadni. 
Mellékletek: Utolsó tanulmányi eredmények másolata (bizonyítvány, ellenőrző) 
          Tanári ajánlás (kérjük géppel kitölteni, majd aláírni)  
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