
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

A Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek 
megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.  

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás 
forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. 

Pályázni az alábbi témakörökre lehet: 

1. Hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken 
való részvételére 

Altéma kódszáma: 1435 

A pályázat célja:  
A hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének 
támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, 
Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, 
kiemelt esemény)  

A megvalósítás ideje: 2012. május 1.–2013. április 30. 

A pályázók köre: 

• Amatőr kórus, amely önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként, 
egyesületként, alapítványként működik 

• Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet  

A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai 
tevékenysége példaértékű, hazai viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel 
rendelkezik, vagy nemzetközi versenyeken az utolsó öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy 
nemzetközi elismertséggel rendelkezik.  

A témára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 200.000 Ft, maximum 
500.000 Ft értékben.  
Csomagpályázat benyújtására nincs lehetőség. 

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 5 millió Ft 

Támogatás igényelhető: 

• nevezési díjra,  
• szakmai anyagok költségeire (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem),  
• jogdíjra, 
• utazási költségre,  
• szállítási költségre,  
• reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül). 



A pályázat kötelező tartalmi mellékletei: 

1. A pályázó szervezet, közösség példaértékű szakmai tevékenységének bemutatása 
maximum 1 oldal terjedelemben, mely tartalmazza a kórus minősítését, az utóbbi öt 
évben nemzetközi versenyeken elért eredményeket. 

2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal 
terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés 
eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események 
leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét. 

3. A külföldi versenykiírás és részvételi feltételek magyar nyelvű fordítása. 
4. Részletes költségterv. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• a költségvetés realitása, 
• a pályázat igényessége, 
• hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.  

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 
A nemzetközi verseny, fesztivál helyét, időtartamát, a részt vevők létszámát, a kórus által 
megvalósított programot, az előadások, bemutatkozások számát, a közönség létszámát, a 
megvalósult szakmai fejlesztés eredményét, a versenyen elért eredményt, fotódokumentációt. 

2. A hazai amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatására 

Altéma kódszáma: 1408 

A pályázat célja: 
Az amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi 
presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon 
rendszeresen szervezett hazai megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő 
Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, 
tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése. 

A megvalósítás ideje: 2012. február 1.–2013. március 31.  

A pályázók köre: 

• Amatőr kórus, amely önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként, 
egyesületként, alapítványként működik  

• Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési 
intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, önkormányzat, egyház, 
jogi személyiségű társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület)  

• Közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten 
végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai 
tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet 

• Országos hatókörű szakmai szervezet  



Nem pályázhatnak: 

• Hivatásos művészeti csoportok  
• Népművészeti csoportok, népdalkörök 
• Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-

től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem 
számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a 
támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.  

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be maximum 500.000 Ft értékben.  
Amatőr kórus rendezvénytámogatása esetén elvárás a minimum megyei területi szintű 
kórustalálkozó rendezése. Egy rendezvény több kóruskoncertből állhat. 
A pályázat nem támogatja a pályázó kórus jubileumi ünnepségének megrendezését, a 
testvértelepüléseken működő kórusok meghívását.  
A minimum megyei területi szintű kórustalálkozónak a találkozás mellett biztosítania kell a 
minősítés lehetőségét, a programok szakmai értékelését.  
Többnapos rendezvény esetében a szabadidős programok költségeit a pályázat nem támogatja.  
Előnyt élveznek azok a találkozók, amelyeket legalább 5 éve rendszeresen megszerveznek. 

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 10 millió Ft 

Támogatás igényelhető: 

• tiszteletdíjra és járulékaira, 
• megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség), 
• szakmai anyagok költségeire,  
• hazai versenyeken, találkozókon való nevezési díjra, 
• utazási és szállítási költségekre (külföldi utazás, szállítás kivételével!), 
• szállásköltségekre,  
• repertoár bővítésére, új művek beszerzésére, 
• terembérleti díjra, 
• szerzői jogdíjra. 

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei: 

• A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása (maximum 1 
oldal  

• terjedelemben.) 

• A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 2-3 oldal 
terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés 
eredményét, a részt vevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események 
leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét) 

• Jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata 
a pályázat bonyolításáról 

• Részletes költségterv  

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása, 



• az elérendő cél mérhetősége, 
• a költségvetés realitása, 
• a pályázat igényessége, 
• hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.  

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 
A hazai verseny, fesztivál helyét, időtartamát, a résztvevők létszámát, a kórus által 
megvalósított programot, az előadások, bemutatkozások számát, a közönség létszámát, a 
megvalósult szakmai fejlesztés eredményét, a versenyen elért eredményt, fotódokumentációt. 

3. Új magyar zeneművek létrehozására 

Altéma kódszáma: 1402 

Pályázat témája: új színpadi művek létrehozása 

A kollégium alkotói támogatást szándékozik kiadni hazai és határon túli magyar zeneszerzők 
számára új művek létrehozására. 

Pályázni lehet: musical, rockopera, mesejáték, zenés darab létrehozására. 

A pályázat megvalósításának ideje: 2011. november 30.–2012. november 30. 

Pályázók köre: zeneszerző (természetes személy) 

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 9 millió forint  

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. 

A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 2 millió forint.  

A pályázaton díjat nyert zeneszerző megírandó művét nagyobb részben vagy egészében 2012. 
augusztus 31-ig kell kézírásos vagy gépi kottagrafikázott kotta formájában a zenei 
kollégiumhoz eljuttatnia. A műveket, műrészleteket szakmai zsűri értékeli. 

Az alkotói támogatás kiutalása két részben történik: 

• 30%-a a szerződés aláírását követően, 
• 70%-a a 2012. augusztus 31-ig benyújtott részben vagy egészében elkészült mű 

értékelése szerint történik. Az értékelés függvényében a megítélt összeg 70%-a teljes 
egészében kifizethető, vagy egyáltalán nem kerül rá sor.  

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei: 

• a zeneszerző műjegyzékkel ellátott szakmai önéletrajza, 
• a pályamű rövid ismertetése, tervezett címe, műfaji besorolása, hangszer-

összeállítása, tervezett időtartama, 
• pályamű néhány partitúra-oldalas részlete kézírásos kottában és/vagy demo 

felvételen, 



• szándéknyilatkozat, amelyben a szerző biztosítja a mű bemutatásának jogát egy 
később kijelölendő együttes számára. 

Az elbírálás szempontja a kompozíció szakmai kimunkáltsága és esztétikai értéke. 

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: elkészült mű kézi vagy gépi kottagrafikázott kotta 
formájában. 

A támogatott művek előadásának támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Zenei 
Kollégiuma újabb pályázatot fog kiírni. 

Nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki a 
tárgyévet megelőző három éven belül az adott Szakmai Kollégiumtól alkotói 
támogatásban már részesült. 

4. Új, egyfelvonásos opera megírására 

Altéma kódszáma: 1402 

A pályázat célja: Új zenés színpadi művek létrehozása. A Zenei Kollégium alkotói támogatást 
kíván nyújtani hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új opera komponálására. 

Pályázni lehet: Egyfelvonásos opera létrehozására 

A pályázat megvalósításának ideje: 2011. november 30.–2012. november 30. 

Pályázók köre:Zeneszerző /természetes személy/.  

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 9 millió forint  

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. 

A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 3 millió forint. 

A pályázati támogatást elnyert zeneszerző megírandó művét nagyobb részben vagy egészében 
2012. augusztus 31-ig  kell kézírásos vagy gépi kottagrafikázott  particella formájában 
benyújtani a Zenei Kollégiumhoz. A partitúra elkészítésének határideje 2012. november 30. A 
pályázati munkákat szakmai zsűri értékeli.  
A kollégium három díjazott pályaművet kíván támogatásban részesíteni.   

Az alkotói támogatás kiutalása két részletben történik: 

• 30%-a a szerződés aláírását követően, 
• 70%-a a 2012. augusztus 31-ig a benyújtott részben vagy egészében elkészült mű 

értékelése szerint történik. Az értékelés függvényében a megítélt összeg 70%-a teljes 
egészében kifizethető, vagy egyáltalán nem kerül rá sor. 

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei: 

• a zeneszerző műjegyzékkel ellátott szakmai önéletrajza, 



• a pályamű rövid ismertetése, tervezett címe, előadói apparátus felsorolása, tervezett 
időtartama, 

• a pályamű néhány partitúra oldalas részlete, vagy egy jelenete (kézírásos formában is 
benyújtható) 

• a szerző a mű szövegkönyvét kizárólag jog-tiszta irodalmi anyagból választhatja, az 
erről szóló  

• dokumentumot is szükséges mellékelni, 
• szándéknyilatkozat, amelyben a szerző biztosítja a mű bemutatásának jogát egy 

későbbi előadás  
• számára. 

Az elbírálás szempontja: A kompozíció szakmai és esztétikai értéke  

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: Az elkészült mű kézi, vagy gépi  kottagrafikázott kotta 
/partitúra/ formájában. 

A támogatott művek előadásának támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Zenei 
Kollégiuma újabb pályázatot fog kiírni.  

Nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki a 
tárgyévet megelőző három éven belül az adott Szakmai Kollégiumtól alkotói 
támogatásban már részesült. 

5. Új magyar zeneművek bemutatására 

Altéma kódszáma: 1439 

A pályázat témája: 
A Nemzeti Kulturális Alap zeneszerzői pályázatán (2010. október 27-i beérkezésű, 2010. 
december 14-én elbírált, altéma kódszáma: 1402) díjat nyert művek ősbemutatóinak 
megvalósítása. 

A pályázat célja: 
Bemutatni, a közönséghez eljuttatni azokat a szimfonikus vagy nagy együttesre írt műveket, 
amelyek támogatást nyertek el a Nemzeti Kulturális Alap új zeneművek megírására kiírt 
pályázatán. 

A megvalósítás ideje: 2012. január 1.–2012. december 31. 

A pályázók köre: 
Szimfonikus zenekarok vagy nagy együttesek. 

A pályázatot az előadó együtteseknek kell benyújtaniuk a zeneszerzőkkel 
együttműködésben. Előnyben részesülnek azok az együttesek, amelyek egynél több mű 
bemutatására vállalkoznak. 

Egy mű bemutatására maximum 1,4 millió Ft fordítható, amely tartalmazza a gépi 
kottagrafika előállítását, és a zenekar költségeit. 

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 20 millió Ft 



Támogatás igényelhető: 

• a kotta gépi kottagrafikai elkészítésére (partitúra és szólamok, amelyek az előadás után 
a zeneszerzőhöz kerülnek), 

• a zenekar (és szólista) tiszteletdíjára és járulékaira, 
• megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség), 
• hangszerszállítási költségekre, 
• terembérletre, 
• reklám- és propagandaköltségekre, 
• utazási költségekre, 
• szerzői jogdíjakra. 

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:  

• a bemutató koncert idejének, helyének ismertetése, 
• ahol aktuális, a szólista (szólisták) bemutatása, 
• részletes költségvetés 
• együttműködési szándéknyilatkozat 

A pályázat elbírálásának szempontjai:  

• az előadó együttes szakmai elismertsége 
• a bemutató rangja a hangversenyéletben (bérleti vagy önálló koncerten, fesztivál 

keretében stb.) 
• a költségvetés realitása 
• a bemutató propagandája. 

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 
A bemutató helyét, idejét, időtartamát, a közönség létszámát, a mű közönségsikerét és 
szakmai (kritikai) fogadtatását. 

6. Fúvószenekarok művészi fejlődésének és működésének támogatására 

Altéma kódszáma: 1417 

A pályázat célja:  
A fúvószenekarok tevékenységének segítése, a fúvószene társadalmi presztízsének, 
közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. Hazai fúvószenekari koncertek, 
koncertsorozatok, fesztiválok megvalósításához és a részvételhez szükséges források 
megteremtése. 

A megvalósítás ideje: 2012. január 1. – 2012. december 31. 

A pályázók köre: 
Szakmailag elismert amatőr fúvószenekarok vagy fenntartóik, akik a legmagasabb 
minősítéssel és referencia CD-vel rendelkeznek, hazai vagy nemzetközi versenyeredményeik 
jelentősek. 

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be maximum 700.000 Ft értékben. 



A pályázatokra fordítható keretösszeg 10 millió Ft 

Támogatás igényelhető: 

• tiszteletdíjra és járulékaira, 
• megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség), 
• repertoár bővítésére, új művek beszerzésére, 
• hazai versenyeken, találkozókon való nevezési díjra, 
• utazási költségekre,  
• szállítási költségekre, 
• szállásköltségekre, 
• terembérleti díjra, 
• szerzői jogdíjakra. 

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei: 

• A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 1 
oldal terjedelemben). 

• A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 2-3 oldal 
terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés 
eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események 
leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét). 

• Jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata 
a pályázat bonyolításáról. 

• Részletes költségterv. 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása, 
• az elérendő cél mérhetősége, 
• a költségvetés realitása, 
• a pályázat igényessége, 
• hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek. 

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: 
A zenekar által megvalósított programot, a szakmai fejlődést, a hazai koncert, verseny, 
fesztivál helyét, időtartamát, a műsor programját, a résztvevők számát, kritikai visszajelzését.   

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt. 

TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
- A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező. 
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy 



„Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A 
nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)  

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek. 

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a 
Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  - központi portálon. 

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban 
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti 
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. 
(V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 
állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban 
részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá.   

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 
(XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét: 
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól 
történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés 
mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.  
- 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a 
tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség 
csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak 
megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez 
biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer 
forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét. 
- 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására 
irányuló kötelezettségükre. 
- 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, 
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati 
felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.  

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt 
történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek 
szerepelhetnek. 

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási 
költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján 
igazolni k 
ell. 
 
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati 
felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link 
megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/


segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani 
nem lehet.  

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje 
szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt. 

A pályázatok 1 eredeti példányban  
2011. november 20-ig beérkezően 
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.  
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.) 
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek! 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak. 

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.  

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést 
kapnak.  

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a 
támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, 
hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek 
megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott 
jogcímekre használhatja fel. 

Zenei Szakmai Kollégium 
 


