
1 

Ajánlattételi felhívás rendezvénytechnikai 

szakemberek részére 
 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum a COVID-19 járvány hatásait felmérve - a koronavírus világjárvány 

kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020 (VI. 5.) Korm. határozat 

alapján - megállapította, hogy a zenei “háttériparban” dolgozó szakemberek 2020. március 12-től a mai 

napig jelentős bevételkiesést szenvedtek el.  

Mivel ezen szakemberek speciális szaktudással rendelkeznek, így a szakmából való kiesésük jelentős 

hátránnyal járna a könnyűzenei szakmának.  

A fentieket felismerve Magyarország Kormánya a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban PIM) útján, 

a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft.-n (a továbbiakban PIÜ) közreműködésével 50 millió forint 

összeget biztosít a rendezvényipari szakemberek kieső bevételeinek részbeni kompenzálására.  

A felhívásra a jelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok lebonyolításában a PIÜ 

együttműködő partnere, a Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület (a 

továbbiakban: MPRT).  

 

1. Felhívás célcsoportja 

A felhívásra a következő célcsoport adhat be jelentkezést: akik a zeneiparban háttérmunkát végeznek, 

- így különösen roadok, stagehand-ek, hang-, fény- és video technikusok, továbbá zenekari 

szállítmányozást végzők, akik a cégbejegyzés, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartás szerint 

rendezvénytechnikai és/vagy szállítási tevékenységet folytatnak: 

• 2020. harmadik negyedévében legfeljebb 20 alkalmazottat (munkaviszonyban) foglalkoztató 

korlátolt felelősségű társaságok és betéti társágok,  

• egyéni vállalkozók,  

(A felhívásra történő jelentkezésre jogosultak azok az egyéni vállalkozók is, aki vállalkozásukat 

2020. március 15. napjától vagy azt követő időponttól kezdődően és a jelentkezés napjáig 

szüneteltetik.) 

A felhívásra jelentkezőknek igazolniuk azt, illetve nyilatkozniuk kell arról, hogy 

• 2019. január 1. napjától rendezvénytechnikai és/vagy (zenekari) szállítási tevékenységet 

folytatnak (TEÁOR/ÖVTJ kód alapján), 

• nem vonatkoznak rá a jelen felhívás 4. fejezetében felsorolt kizáró okok, továbbá,  

• akik a vészhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm.rendeletben foglalt 

bértámogatást nem vették igénybe (veszélyhelyzet alatti bértámogatás),  

• a zenekarok szállításával foglalkozó személyszállító vállalkozás bejelentett személyszállító 

alkalmazottat foglalkoztat (nem eseti munkavállaló) 
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2. A felhívásból biztosítható összeg 

Alkalmazottanként, illetve egyéni vállalkozóként egységesen bruttó1 300.000.- Ft igényelhető. Ettől 

eltérő összeg nem igényelhető. Jelen felhívás keretében, a jelentkezés csak egy feladatkörre nyújtható 

be. 

3. A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai 

 

A felhívásra történő jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be az MPRT internetes oldalán 

keresztül. (www.mprt.eu és/vagy mprt@mprt.eu) 

 

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok: 

• jelentkezési adatlap (1. számú melléklet); 

• teljesítésigazolás sablon (2. számú melléklet). 

4. A felhívásból kizártak köre 

 

A programból kizárásra kerül az a jelentkező, aki/azon szervezet:  

 

• felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás alatt; 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti nem 

minősül átlátható szervezetnek; 

• a jelentkezésben valótlan adatokat ad meg vagy valótlan információt közöl;  

• ki a Fábián Juli Emlékalapítvány (támogatás zeneipari háttér munkások számára) pályázatán 

részt vett és bruttó 200.000,-Ft feletti összegű támogatást nyert. 

5. Az előlegként kifizetett megbízási díj visszafizetésére 

kötelezett, aki/azon szervezet:  

• aki a vállalt munkát nem, vagy nem a megfelelő módon végzi el; 

• aki a vállalt feladatokat a felhívásban meghatározott ideig nem teljesíti, (kivéve vis maior 

helyzet, vagy meghiúsulás. (Nem tartozik ide a megrendelő hibájából történt esemény 

elmaradása, amennyiben arról a pályázót kellő időben nem értesítették és a helyszínen 

megjelent.); 

• aki a megbízási díj ellenértékéért a feladatokat csak részben teljesíti, a fennmaradt részt 

arányosan visszatéríteni köteles. 

• aki az igénybe vett megbízási díjon felül a megrendelőtől (rendezvény szervezője) magasabb 

díjazást követel, vagy a feladat elvégzését előre látott, de nem közölt feltételekhez köti.   

 
1 Abban az esetben, ha a vállalkozás, ill. egyéni vállalkozás ÁFA státusza alanyi mentes, úgy a bruttó összeggel 

megegyezik a nettó összeg. Egyéb esetekben az ÁFA-t is tartalmazza a fenti összeg. 

http://www.mprt.eu/
mailto:mprt@mprt.eu
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• aki nem a produkció szervezője által ellenjegyzett, a jelzett hivatalos weblapról letöltött 

teljesítés igazolást nyújt be, vagy annak kitöltése hiányos, vagy nem egyértelmű. A szabálytalan 

teljesítésigazolások arányában visszafizetési kötelezettséggel tartozik. 

• aki nem nyújt be megfelelő számú teljesítés igazolást, a felhívás keretében kapott megbízási 

díjat annak arányában köteles visszafizetni, 

• aki a felhívás kiírása előtti, vagy az abban leírt határidőn túli teljesítés igazolást nyújt be, annak 

arányában a megbízási díjat arányosan visszatéríteni köteles, 

• az a jelentkező a teljes összeget visszafizetni köteles, aki a vállalt feladatot nem személyesen 

végzi (helyettes a jelen program keretében nem vehető igénybe). 

 

6. A felhívás keretfeltételei 

A felhívásra rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 50.000.000 Ft. 

 

A program kiírásának időpontja: 2020. 11. 03. 

A felhívásra történő jelentkezés (ajánlattételi határidő) beadási határideje: 2020. 11. 17. illetve a 

rendelkezésre álló összeg kimerüléséig.  

A PIÜ fenntartja magának a jogot az ajánlattételi felhívás módosítására, illetve annak visszavonására. 

Az elbírálás első időpontja: 2020. 11. 30. 

Az elbírálás második időpontja: 2020. 12. 15. – amennyiben a rendelkezésre álló forráskeret indokolja, 

vagyis az első szakaszban nem merült ki a rendelkezésre álló keret. 

A megbízással érintett rendezvényeken történő közreműködés végső dátuma: 2021. 12. 31. 

 

7. Megvalósítás 

A jelentkezések elbírálását és azok elfogadását követően a PIÜ az MPRT útján kiértesíti a nyertes 

ajánlattevőt és a PIÜ a nyertesekkel megbízási szerződést köt.  

 

A PIÜ a programban résztvevő jelentkezővel megkötésre kerülő szerződés aláírását követő 5 

munkanapon belül a megbízási díj teljes összegét előlegként átutalja jelentkező számlájára. A 

megfizetett előlegről a jelentkező szabályos előleg számlát állít ki. 

 

A felhívás, illetve a megbízási szerződésben foglalt feltételek hiánytalan teljesítését követően a 

jelentkezőnek az elvégzett munkáról a teljesítésre rendelkezésre álló határidőben a produkció 

szervezője által kiállított, eredeti teljesítési igazolást kell benyújtania a PIÜ részére postai úton.  

A teljesítésigazolás egységes, az a jelen felhívásban közreműködő MPRT honlapjáról tölthető le. Más 

tartalmú és hiányos teljesítés igazolás nem fogadható el.   

 

A 2020-ban elvégzett feladatokról legkésőbb 2020.12.31-i teljesítésű dátummal végszámlát kell 

kiállítani.  

 

A felhívásról további információk elérhetősége:  www.mprt.eu 

 

mailto:mprt@mprt.eu
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8. A felhívás keretében ellátható feladatkörök 

 

Az ellátandó feladatok teljes keretösszege bruttó 300.000 Ft/fő/jelentkezés. A nettó keretösszeg a 

jelentkező ÁFA státuszának függvényében eltérő lehet. 

Szakmunka alapú feladatkörök, melyek ellátására megbízási díj nyújtható: 

 

1. Hang: 

1.1. 3 alkalom zenekari front keverés (bruttó 100 000 Ft/alkalom) 

1.2. 3 alkalom zenekari monitor keverés (bruttó 100 000 Ft/alkalom) 

1.3. 5 alkalom hang stage road (bruttó 60 000 Ft/alkalom) 

1.4. 6 alkalom hang stagehand (bruttó 50 000 Ft/alkalom) 

Alkalom: minden olyan esemény, amely a nyilvánosság számára elérhető és teljes műsoridős 

fellépésnek minősül, időtartama minimum 30 perc. 

 

2. Fény: 

2.1. 3 alkalom zenekari fény operátor (bruttó 100 000 Ft/alkalom) 

2.2. 6 alkalom zenekari fény stagehand (bruttó 50 000 Ft/alkalom) 

2.3. 2 zenekari produkció klubkoncert látványtervezése (bruttó 150 000 Ft/dokumentáció) 

 

3. Video/visual: 

3.1. 5 alkalom háttérgrafika gyártás (bruttó 60 000 Ft/alkalom) 

3.2. 3 alkalom zenekari produkció VJ feladatok elvégzése (bruttó 100 000 Ft/alkalom) 

3.3. 1 db video klip vágás adott zenekar egy számához (1db maximum 4 perces HD 

mozgó képes klip vágása a rendelkezésre álló videóanyagokból) 

3.4. 5 alkalom kreatív tartalom gyártás zenekari arculathoz (bruttó 60 000 Ft/alkalom 1db 

maximum 4 perces HD mozgó képes klip vágása) 

 

Tartalomgyártás esetén a végterméket a teljesítési igazolással együtt szükséges bemutatni. (linken 

keresztüli megosztás/bemutatás).  

 

4. Szállítás 

4.1. 6 alkalom zenekari szállítás sofőr munkabér (bruttó 50 000 Ft/alkalom) 

- személyszállítói igazolvány, vagy a személyszállítóként alkalmazott 

foglalkoztatásának igazolása szükséges! 

 

5. Zenekari 

5.1. 5 alkalom zenekari roadolás (bruttó 60 000 Ft/alkalom) 

5.2. 5 alkalom zenekari backline technikus (bruttó 60 000 Ft/alkalom) 
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9. A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása 

 

A jelentkezések elbírálása a keretösszeg teljes felhasználásáig folyamatosan történik, legfeljebb két 

szakaszban.  

 

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását az MPRT / PIÜ és a PIM részéről delegált 

tagokból álló szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PIÜ 

ügyvezetője hozza meg. 

 

10. Kötelezően kitöltendő jelentkezési adatlap 

Az ajánlattételi felhívás valamennyi dokumentuma kizárólag elektronikus úton nyújtható be az MPRT 

internetes oldalán keresztül a www.mprt.eu pályázatok menüpont alatt. 

A jelentkezési űrlapot, pdf. formátumban szükséges a fent megadott, www. mprt.eu internetes oldalon 

feltölteni vagy az mprt@mprt.eu e-mail címre beküldeni. A kézzel írott űrlapot nem elfogadható! 

 

http://www.mprt.eu/
mailto:mprt@mprt.eu

