
 

1 

 

Iktatószám: 9469-1/2021/FOIGH 

 
„Röpoperák” 

Pályázati kiírás 
 
 

Operát írni nem egyszerű, egész estéset végképp nem az. A Magyar Állami Operaház új pályázata 
operajelenet komponálására hív fel négy különböző témában.  

 
1. Pályázat célja:  

 
A nyertes alkotás(oka)t az intézmény KOSH – Kortárs Opera Showcase elnevezésű programján, 
zongorakísérettel, zeneakadémiai hallgatók adják elő. Az ott legjobbnak ítélt mű végig 
komponálására az Opera szerződést ajánl fel a szerzőnek, és következő évadában tévéfelvételes 
stúdió-előadásra tűzi.  

 
2. Pályázók köre:  

 
Olyan fiatal (korhatár a beküldéskor: 40 év) zeneszerzőket várunk, akik már komponáltak vokális 
művet (színpadi mű, dal, kórusmű) és elkötelezettek a műfaj iránt.  

 
3. Pályázat szakmai tartalma:  
 

Amennyiben a felkínált témák közül választott a pályázó, az Opera segít a jelenet librettójában. A 
pályázathoz egy minimum 10 perces jelenet megkomponálása szükséges, melyet zongorakivonat 
formájában várunk, a darab részletes tartalmi ismertetésével.  
 
Felkínált témák: 
 
- Karinthy: A nagy drámaíró (vígjáték) 
- Mindjárt Világos (dráma Illyés Gyula Fáklyaláng című műve alapján) 
- Rejtő: A detektív, a cowboy és a légió (novella) 
- Koronamonológ (jelenet Kottanner Jánosné visszaemlékezései alapján) 

 
 
4. Pályázat beküldésének határideje: 
 

2022. február 15.  
 
5. Pályázat elbírálása:   
 

A pályázatokról az Opera bírálóbizottsága dönt.  
 

 
6. Pályázatok benyújtása: 
 

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
- Pályázati adatlap 
- Választott 10 perces operajelenet zongorakivonata 
- A darab részletes tartalmi ismertetése 
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7. Lebonyolító:   
 
Magyar Állami Operaház  

 
8. Felelős munkatárs:   

 
Hegedűs Ágota, kulturális menedzser, Főigazgató-Helyettesi Igazgatóság 

 
További információk: ropopera@opera.hu 
 
A pályázati felhívás letölthető az Opera honlapjáról: www.opera.hu  
 
Budapest, 2021.október 19.  
 
 
 
 

______________________ 
Ókovács Szilveszter 

főigazgató 
     Magyar Állami Operaház 
 
 
Melléklet: Pályázati adatlap, Adatkezelési tájékoztató 
 
  

http://www.opera.hu/
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
„Röpoperák” pályázati kiíráshoz 

 
A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Opera) „Röpoperák” címmel jelenetpályázatot írt ki. A 
pályázati eljárás adatkezeléséről az Opera az alábbi tájékoztatást nyújtja. Az adatkezelési tájékoztató 
a pályázati kiírással együtt érhető el az Opera honlapján (www.opera.hu). Kérdés esetén kérjük, 
forduljon hozzánk bizalommal a tájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken. 
 
1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 
 

Név:   Magyar Állami Operaház  
Székhely:  1061 Budapest, Andrássy út 22. 
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
Telefonszám: +06 1 8147 444 
E-mail cím:  dpo@opera.hu 

 

2. Az érintettek köre: 
 
Mindazok, akik a jelen dokumentum mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével és 
elküldésével jelentkeznek a pályázatra. 

 
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Név 

A pályázaton való részvétel biztosítása, 
a pályázó azonosítása, nyertes 
pályázat esetén a támogatás 
igénybevételéhez szükséges adat. 

Az adatkezelés jogalapja a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint az érintett 
hozzájárulása. A hozzájáruló 

nyilatkozatot a pályázati adatlap 
része. 

Születési hely és idő 

Azonos nevű felhasználók, pályázók 
megkülönböztetésére és a pályázók 
életkorának igazolására szolgáló adat, 
nyertes pályázat esetén a támogatás 
igénybevételéhez szükséges adat. 

Állampolgárság 
A pályázaton való részvételi 
jogosultság megállapításához 
szükséges adat. 

Állandó lakcím: 

Azonos nevű felhasználók pályázók 
megkülönböztetésére szolgáló adat, 
nyertes pályázat esetén a támogatás 
igénybevételéhez szükséges adat. 

Telefonszám: 
A pályázókkal való kapcsolattartáshoz 
szükséges adat. 

E-mail cím: 
A pályázóval történő 
kapcsolattartáshoz szükséges adat. 

 
4. Az adatkezelés időtartama:  
 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a pályázati eljárás lezárásáig, nyertes pályázat esetén a 
pályázati jogosultság vizsgálata érdekében a pályázat lebonyolítását követő 10 évig irattárában 
vagy elektronikus adathordozón megőrzi. 

 

mailto:dpo@opera.hu
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5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 
címzettjei  
 
A pályázók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő a pályázat kezelésben és 
feldolgozásban érintett szervezeti egységeinek munkatársai, a pályázat kezelésével és 
feldolgozásával megbízott személyek, továbbá az arra felhatalmazott munkavállalók férhetnek 
hozzá. 
 
Nyertes pályázat esetén az Opera és a nyertes szerződést kötnek egymással, melyben külön 
rendelkeznek az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokról. 

 
6. Adatbiztonsági intézkedések: 
 

Az adatkezelő megteszi mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy az általa kezelt vagy tárolt adatok véletlen, vagy szándékos megsemmisülése, elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ne 
következzen be. 
 

7. Az érintettek jogai az adatkezelés során: 
 
Az érintett pályázó: 
a) információt kérhet arról, hogy vele kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk, továbbá 

másolatot kérhet ezekről az adatokról; 
b) kérheti, a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén); 
c) kérheti a személyes adatainak törlését; 
d) kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását; 
e) bármikor lehetősége van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen; 
f) kifejezetten visszavonhatja a hozzájárulását az az alapján történő adatkezeléshez. A 

hozzájárulás visszavonása történhet postai úton, e-mail üzenet útján, vagy személyesen, mely 
esetben a nyilatkozat megtételéről az adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel. 

 
Kérünk, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 
dpo@opera.hu e-mail címen, vagy keresse adatvédelmi tisztviselőnket a 06 1 8147 444 
telefonszámon.  
 
Lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni, adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja 
el az igényeket. 
 
Ezen túlmenően lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot is: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530 
Budapest, Pf. 5.  

 
Budapest,  
 

Magyar Állami Operaház 
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