
 

 

 
 

UTAZZ VELÜNK! 
PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 

 
1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
1.1. A pályázat célja: Az UTAZZ VELÜNK! pályázat a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét keretében kerül 
meghirdetésre. A pályázat célja Gróf Széchényi István szellemi örökségének ápolása, akinek – a Batthyány-
kormány közlekedési minisztereként – többek között a vasúti személyszállítás fejlesztését, a hajóközlekedés és 
hajógyártás (Óbudai Hajógyár), valamint a balatoni gőzhajózás megteremtését köszönhetjük.  
 
A pályázat célja a közösségi közlekedés és a környezetbarát közlekedési eszközök népszerűsítése diákok 
körében. A pályázat a diákok iskolába járási, utazási szokásait és a közösségi közlekedésről, környezetbarát 
közlekedési eszközökről való tudását kívánja felmérni. A diákoknak az általuk választott tömegközlekedési 
eszközzel (vonat, busz, villamos stb.) történő utazásukat vagy az általuk tervezett környezetbarát közösségi 
közlekedésre is alkalmas közlekedési eszközt kell megjeleníteni rajz, fotó, infografika vagy videofilm formájában.  
 
1.2. A pályázat kiírója: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. 
Cím: 2092, Budakeszi, Kagyló utca 1–3.  Cégjegyzékszám: 13-09-145720, Adószám: 23281345-2-13 
 
1.3. Díjazás: Korosztályonként az első három helyezett pályamunkát díjazzuk.  
 
1.4. A pályázat időtartama: 

 A pályázat kezdete: 2019. március 18-22. (Fenntarthatósági Témahét) 

 Leadási határideje: 2019. március 31.  
 
2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

2.1. A pályázók köre 

A pályázaton bármely magyarországi általános és középfokú iskola diákja indulhat, akinek iskolája regisztrált a 
2019. évi Fenntarthatósági Témahétre: 
 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio. 
 
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

 1-4. évfolyam 

 5-8. évfolyam 

 9-12. évfolyam 
 
2.2. A jelentkezés feltételei 

A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek 

kiválasztásának módját. Egy diák csak 1 pályamunkát nyújthat be. A pályázók a pályázati anyag benyújtásával 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képanyagokat a kiíró 

nyilvánosan felhasználhatja a Fenntarthatósági Témahét oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs 

tevékenysége során, időbeli és területi korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása  

nélkül, a szerzők nevének feltüntetésével. Kérjük, a beküldött pályaműveket mindenképp őrizzék meg, hogy 

később igazolhassák eredetiségét! 
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2.3. A beküldendő pályamű kötelező elemei: 

1. A pályázó adatait tartalmazó adatlap  
2. A pályaműveket a korosztályi szinthez igazítva kérjük beküldeni:  

a. RAJZ (1-4. évfolyamosok) 
b. RAJZ vagy FOTÓ (5-8. évfolyamosok) 
c. INFOGRAFIKA vagy VIDEOFILM (9-12. évfolyamosok) 

 
2.4. A beküldött pályaművek formai követelményei: 

 A rajzokat bármilyen technikával készíthetik (rajz, filc, zsírkréta, stb.), terjedelme ne haladja meg az A4-
es méretet. A feltölthető dokumentumokat pdf formátumban kérjük, maximális mérete 5 MB lehet. 

 A fotókat jpg formátumban, 100-200 KB méretben kérjük feltölteni. 

 A videó 2-3 perc hosszúságú lehet, amit mp4 formátumban a Videa-ra kell feltölteni és a linkjét az 
adatlapon feltüntetni. 

 A nyertes infografikai pályaműveket közterületen Citylight (118,5 cm x 175 cm) méretben is szeretnénk 
megjeleníteni, ezért a pályázati anyagok minőségét minimum 100 dpi - maximum 3000 dpi minőségben 
kérjük leadni. A fontos információt a plakát széleitől 5 cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület 
kerete takarhatja. Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a 
jelzett határokon belül tartani. Kifutó nem szükséges. 

 
2.5. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés 
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Fenntarthatósági Témahét támogató partnerei 
végzik. A beadott pályaműveket a zsűri 3 korosztályi kategóriában (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) 
bírálja el. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  
 
Az értékelés szempontjai: 

 A pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak, 

 a pályamunka által képviselt értékek, tartalom, 

 a pályamunka kivitelezése, igényessége. 
 
Beküldési felület linkje: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok  
 
Eredményhirdetés: 2019. április 22. (Föld Napja) 
Az eredményhirdetésre a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok internetes felületen kerül sor. A 
honlapon a díjazott diák, iskolája és a felkészítő tanár neve kerül feltüntetésre. A Kiíró az adatlapon feltüntetett 
felkésztő tanárt és az iskolát közvetlenül e-mailben is értesíti. 
 
2.6. Pályázati díjak 
 
A BKK Zrt. felajánlása 
A BKK Zrt. az I-III. helyezett pályázók anyagából plakátokat készít, ezeket 300 járműben kihelyezi A/3 méretű 
plakátokon. Az infografikai tervezésnél a közösségi közlekedés népszerűsítése témában a BKK Zrt. az I-III. 
helyezett pályázók anyagából plakátokat készít, és azokat 15 helyen kihelyezi megállókban óriásplakátokon, 
valamint 130 járműben A/3 méretű plakátokon. 
 
 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok


 

 

 
 
 
A Széchenyi Család Alapítvány felajánlása 
A Sárvári Gyógyfürdő Kft. az I-III. helyezett pályázót 9 db (2+2) családi belépővel ajándékozza meg, amelyek 2 
felnőttet + 2 gyermeket jogosítanak fel egyszeri belépésre a fürdő területére, szükség szerint szállással, amely 
időponttól függően a Gyógyfürdő kempingjében vagy a Park Inn Hotelben lesz megoldható. 
 
A Magyar Államvasutak Zrt. felajánlása 
A 3 kategória fődíjasai összesen 2 db családi belépőt nyerhetnek a Gyermekvasútra, valamint 1 db családi 
belépőt a Vasúttörténeti Parkba. 
 
2.7. Kapcsolat 

Kérjük, hogy bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: 

fenntarthatosagi@temahet.hu! Telefonos elérhetőség: +36-30-590-20-85 

 

3. EGYÉB FELTÉTELEK 
 

3.1. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat, 
illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Fenntarthatósági Témahét oktatási, 
ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a 
felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.  
 

3.2. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen 
manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból. A 
jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések 
megtételét vonja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 
 

3.3. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra 
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az 
internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy 
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okaiért. 
 

3.4. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése az irányadó. 
 

3.5. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője 
jogosult. 
 

3.6. A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 
 

3.7. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzatának módosítására, illetve kiegészítésére. A 
módosításokról a pályázók a Fenntarthatósági Témahét honlapján értesülhetnek. 

 
Budakeszi, 2019. február 25. 
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