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KLÍMAVÁLTOZÁS TESTKÖZELBŐL 
FOTÓPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK RÉSZÉRE 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A pályázat kiírói és szervezői: 

Balatonfüred Város Önkormányzata és a Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesülete  

A pályázat tárgya: 

A pályázat kiírói vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítják meg a KEHOP-1.2.1-18-
2018-00143 azonosítószámú, „Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése – alkalmazkodása 
klímaváltozáshoz” című projektjét. 

A projekt kiemelt feladata a helyi lakosság szemléletformálása a klímaváltozás területén, azon belül is 
a fiataloké, hogy minél inkább klímatudatos felnőttekké váljanak. 

A projekt egyik részeleme egy gyakorlatorientált ismeretek átadó, pozitív, a mindennapos 
tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő helyi tanulmányi verseny 
megrendezése, melyhez kapcsolódóan meghirdetésre kerül egy fotópályázat a város általános- és 
középiskolásai számára Klímaváltozás testközelből címmel. 

A pályázat tárgya egy fotó elkészítése a klímaváltozás testközelből témakörében. 

A pályaművek benyújtásának módja és határideje: 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a nagy.georgina@moke.hu e-mailcímre 
Klímaváltozásról testközelben tárgymegjelöléssel. A pályaműveket javasolt nagy fájlküldő 
alkalmazások (pl. WeTransfer) használatával beküldeni. 

Az e-mail kötelező elemei: 

 Pályamű fotó: 1 darab bármilyen fotózásra alkalmas eszközzel (mobiltelefon, fényképezőgép) 
készített fekete-fehér vagy színes saját alkotás. 

o A kép mérete maximum 5 megabájt. 
o Fájlformátum: JPEG, PNG vagy TIFF. 
o A pályamű fájlneve a következők szerint legyen megadva: foto_ 

palyazoneve_szuletesieve (pl: foto_kisattila_20061125) 

 Pályázati adatlap és Hozzájáruló nyilatkozat 18 éven aluli gyermek törvényes képviselője 
részére személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz 

o Hiánytalanul kitöltve, aláírva. 
o Az adatlapot kép vagy pdf formátumban szkennelve vagy fotózva kell megküldeni. 
o Az adatlap fájlneve a következők szerint legyen megadva: 

adatlap_palyazoneve_szuletesieve (pl: adatlap_kisattila_20061125) 
 
Egy pályázó legfeljebb egy 
pályázatot nyújthat be. 

Nem kerülnek értékelésre azon 
pályázati művek, amelyek nem 
felelnek meg a fenti 
követelményeknek és/vagy a 
beküldő̋ személy(ek) nem teljesíti(k) 
a pályázat részvételi feltételeit. 

 

 



Benyújtási határidő: A pályázatokat legkésőbb 2021. november 12. 23 óra 59 percig lehet 
benyújtani. 

Pályázók köre: 

A fotópályázaton Balatonfüred általános és középiskolás tanulói vehetnek részt. 

Pályázat menete: 

A pályázat egyfordulós. 

A pályázati dokumentáció 2021. október 22-től a projekt weboldaláról tölthető le 
(https://balatonfured.hu/2020/12/15/balatonfured-lakossagi-klimatudatossag-fejlesztese-
alkalmazkodas-a-klimavaltozashoz/). 

A pályázaton való részvétel önkéntes és díjmentes. 

Érvényes az a pályázat, amely a benyújtási határidőig a teljes körűen kitöltött szükséges 
mellékletekkel a megfelelő formátumban a benyújtási címre megérkezik. 

Érvénytelen az a pályázat 

• amelyet határidőn túl nyújtottak be, 
• amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be, 
• amely hamis adatot tartalmaz, 
• amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség öt munkanapos határidővel. 

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a nagy.georgina@moke.hu e-mail címen lehet feltenni a 
benyújtási határidőig. 

Értékelés, díjazás: 

A beküldött pályaműveket a benyújtási határidő lejárta után egy 3 fős szakmai zsűri értékeli. 

Díjazás: az összes pályamű közül I-III. díj kerül kihirdetésre. 

Az eredmények kihirdetésére és a díjak átadására a projekt zárókonferenciáján kerül sor, melynek 
pontos részleteiről a díjazottakat a pályázat kiírói külön értesíti. 

A legjobb pályaműveket időszaki kiállításon lehet majd megtekinteni a Bodorka Balatoni Vízivilág 
Látogatóközpontban. 

További tudnivalók a pályázatról: 

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogait a projekt kiírói részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre 
átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű 
többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű 
kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való 
másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés 
jogának harmadik személy részére történő átengedését. 

A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a projekt 
kiírói által közzétett szakmai kiadványokban, honlapokon vagy közösségi média felületein szerepeljen 
vagy felhasználásra kerülhessen, kiállításra, közzétételre kerüljön. A művek felhasználási jogának 
átengedése térítésmentesen történik. 
 


