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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2020. MISKOLC 

VIDEÓPÁLYÁZAT FELHÍVÁS 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Európa legnagyobb közlekedési környezetvédelmi 
kampányához csatlakozva, kreatív videópályázatot hirdet középiskolások számára 
 

„Mozgásban a város”,  
avagy a fenntartható közlekedés lehetőségei Miskolcon - címmel 

 
A pályázat kiírója:  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbiakban, mint Kiíró 
3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
A pályázat célja:  
A Miskolcon élő, tanuló fiatalok ösztönzése, hogy tudatosan foglalkozzanak a fenntartható 
közlekedés helyzetével és lehetőségeivel Miskolcon. 
 

Pályázati kiírás 
Miről szóljon a videó? 
A városi közlekedés probléma-területeiről és jó példák bemutatásáról. Olyan mintákról, amely 
motiválhatja a miskolciakat, hogy a személyautó helyett fenntartható közlekedési módokat 
válasszanak egészségük és a környezetünk megóvása érdekében. 
 
Pályázók köre  
A pályázaton indulhat minden Miskolcon élő vagy tanuló, 12-18 év közötti diák egyénileg, vagy 
legfeljebb 5 fős alkotó csoportokban. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a 
pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. 
 
Pályázat díjazása:  
A bíráló bizottság által megfelelőnek ítélt pályamunkák díjazásban részesülnek.  

1. helyezett: 50 ezer,  
2. helyezett: 30 ezer,  
3. helyezett: 20 ezer Ft értékű vásárlási utalványban részesül. 

A bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor díjakat 
visszatartson, vagy összevonjon. Szükség szerint más díjazási módokat állapítson meg. 
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Pályázati feltételek: 
A pályázaton csak a fenti témában és a meghatározáshoz illeszkedő alkotásokkal lehet részt venni.  
 
• Egy alkotó vagy alkotó csoport kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. 
• A Pályázó a pályázat benyújtásával teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati 

kiírásban részletezett feltételeket és az elbírálás módját.  
• A Pályázó, illetve az alkotó csoport valamennyi tagja, kitölti és aláírja a Pályázati Felhívás 1. 

számú mellékletében található Regisztrációs Lapot. A Regisztrációs Lapot 16. életévét 
betöltött pályázó esetén a pályázó, 16. életévét be nem töltött pályázó esetén a pályázó 
törvényes képviselője (szülő, gondviselő) tölti ki és írja alá. 

 
Pályaművel (videó) szemben támasztott követelmények: 
▪ 1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, 

minimum fél perc, maximum 3 perc hosszúságú kisfilm, spot, amely a következő arculati 
elemeket is tartalmazza. 

▪ „Mozgásban a város ” pályázat 
▪ a film címe 
▪ a készítő neve és iskolája 

 
A pályamunkákat az alábbi módokon lehet benyújtani:  
Elektronikus úton:  

• A zomi@miskolc.hu email címre kell beküldeni a pályamunkát (maximum 12 Mb méretű 
levelet fogad), vagy a fájlküldő hivatkozást. 

• E-mail tárgyát a következő séma alapján kell kitölteni: „Mozgásban a város” videópályázat:  
Pályázat címe - Pályázati jelige 

• Az üzenetben fel kell tüntetni: 

• a pályamunka rövid leírását, ismertetését,  

• a Pályázó által lényegesnek tartott további információkat 

• Az e-mailhez csatolmányban mellékelni kell a leírásnak megfelelően, teljes körűen kitöltött 
Regisztrációs Lapot, .PDF formátumban, azonosításra visszavezetett dokumentum 
hitelesítési szolgáltatással elektronikusan hitelesítve. A hitelesítési szolgáltatás a valamennyi 
ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személy részére ingyenesen elérhető a 
https://niszavdh.gov.hu/ elérésen. 

 
 
Digitális adathordozón (DVD, pendrive) rögzített pályázatokat személyesen, vagy postai úton 
lehet benyújtani: 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3525 Miskolc Városház tér 8. Ökomenedzser 
iroda részére kérjük eljuttatni.  

• A borítékon fel kell tüntetni: „Mozgásban a város” videópályázat, valamint Pályázat címe és a 
Pályázati jelige. 

• A digitális adathordozón külön dokumentumban meg kell adni az előző pontban 
(Elektronikus benyújtás) felsorolt információkat. A Regisztrációs Lap papíralapon kitöltve és az 
ott írtak szerint aláírva az adathordozó mellékleteként papíralapon is benyújtható. 

 
Beküldési határidő: 
A pályázat lezárásának határideje: 2020. október 15. csütörtök 16:00 óra 
A határidő lejárta után beérkező pályázatokat a zsűri nem tudja értékelni 

mailto:zomi@miskolc.hu
https://niszavdh.gov.hu/
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A pályázatok elbírálására vonatkozó információk   
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által felkért bíráló bizottság végzi. A zsűrizés 2020. október 20. napjáig zajlik. A zsűri döntése ellen 
fellebbezésnek nincs helye.   
A zsűrizés szempontjai:   

• a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények teljesítése   

• a film mondanivalójának egyedisége, hatása, ötletesség 

• a történet tartalma, annak kapcsolódása a pályázati témához 

• technikai szempontok: · képminőség · hangminőség · a vágás minősége 
 

Eredményhirdetés 
Az eredményhirdetésre és a díjátadó ünnepségre október 30-án kerül sor. A rendezvény pontos 
időpontjáról, helyszínéről és további részleteiről a díjazott alkotókat és oktatási intézményeket 
tájékoztatjuk. Előfordulhat, hogy a CoVid19 helyzet miatt nem kerül sor személyes díjátadóra, 
ebben az esetben a díjakat postai úton juttatjuk el a díjazottaknak és az elektronikus felületeken 
történik majd az alkotások bemutatása. 
 
Egyéb fontos információk 

• A legjobb alkotásokat a pályázat kiírói bemutatják az önkormányzat honlapján.  

• A beérkezett alkotásokat, adathordozókat nem küldjük vissza. Előzetes egyeztetés után az 
eredményhirdetést követően 2020. november 30-ig átvehetők az Ökomenedzser Irodában. 

Kapcsolat 

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdéseket a zomi@miskolc.hu címre várják 
a szervezők.  

 

 

Miskolc, 2020. szeptember 18. 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

mailto:hungairy@miskolc.hu

