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NÉPHAGYOMÁNYÉRT – KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA A CIVIL TÁRSADALOM BEVONÁSÁVAL A HATÁRON 

ÁTNYÚLÓ KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉN KERESZTÜL” 

PROJEKT KERETÉBEN 

„Otthonról Haza”- Érték-Film-Közösség 

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: NMI NKft.) helyi 
értékeket bemutató kisfilmes pályázatot hirdet 18-25 év közötti fiatal alkotói közösségek 
és egyéni alkotók számára. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A pályázat célja a Kárpát-medencei magyar ifjúsági közösségek identitástudatának erősítése, 
az összetartozás-tudat kialakítása és elmélyítése, a határon átnyúló együttműködések 
kialakítása és erősítése az értékfeltárás és értékmegőrzés eszközével.  

A TÁMOGATÁS FORMÁJA 

A beérkezett filmeket felkért közművelődési és filmes szakemberekből álló zsűri értékeli. A 
zsűri választja ki azokat a pályázói közösségeket vagy egyéni alkotókat is, akik 2018. július 
11-15. között ingyenes részvételt (teljes ellátással) nyernek egy 5 napos, bentlakásos 
filmtáborba. A filmtáborban neves filmes és értékgyűjtő szakemberek fogják oktatni és a 
gyakorlatban bemutatni az érték és hagyománygyűjtés módszereit. A táborban filmszakmai 
ismeretek bővítésére is alkalom nyílik – operatőri és vágási ismeretek, filmek rendezése, 
szerkesztése, a riportkészítés módszerei. A tábor a szakmai munkán túl hangsúlyt fog helyezni 
a közösségi élet alakítására, az érkező csapatok tartalmas bemutatkozására. 

A PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

Az ifjúsági közösségek vagy egyéni alkotók által készített kisfilmek megörökítik a számukra 
fontos helyi értékeket. Téma megkötése nélkül lehet nevezni bármilyen műfajú filmmel (fikciós, 
animációs, dokumentum és portréfilmek, klipek és hangulatfilmek, módszertani és PR 
filmek). A nevezett filmeknél egyetlen megkötés, hogy az alkotások valamilyen módon 
kapcsolódjanak a település helyi értékeihez, hagyományaihoz, helyi közösségeihez.  

A film szólhat a településeken található természeti és kulturális örökségről, közösségekről, a 
település múltjáról vagy jelenéről, történetéről, a kultúra, a tudomány, a művészet, a vallás, a 
gazdaság területén elismert személyiségekről vagy akár hétköznapi 
emberekről is. A feldolgozás módja lehet klasszikus vagy a mai 
kor hangulatát, módszereit tükröző. 

A filmek maximális hossza 15 perc lehet. Egy pályázó 
több filmet is benyújthat a pályázat keretében. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 



A pályázatra egyéni alkotók, valamint 2-3 fős, a nevezési határidő utolsó napján a 18. életévét 
már betöltött, de a 26. életévét még be nem töltött fiatalokból álló közösségek, csoportok 
jelentkezhetnek képviselőjük (a pályázó) útján:  

Pályázó lehet: pályázatot benyújtó személy lehet, aki a nevezési határidő utolsó napján 
a 18. életévét már betöltötte, azonban a 26. életévét még nem töltötte be, és alkotó 
közösség esetén vállalja a pályázatában résztvevő 2-3 fős, fiatalokból álló csoport 
képviseletét.  

Pályázatban résztvevő alkotótárs(ak): a pályázón kívül a pályázatban résztvevő 
csoporttag(ok). 

 

A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI, BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE 

A regisztrációs lap, a pályázó és a pályázatban részt vevő alkotótársak nyilatkozatai a 
www.kozossegimuvelodes.hu oldalról tölthetőek le. 

A regisztrációs lapot, valamint a pályázó és a pályázatban részt vevő alkotótársak 
kitöltött nyilatkozatait postai úton, az aláírt nyilatkozatokat eredetiben csatolva a 
következő postacímre, Biczó Miklós nevére:  

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 

A regisztrációs lap mellékleteként kérjük elküldeni a nevezett filmet adat-DVD-n vagy 
pendrive-on szintén postai úton. 

Ajánlott formátum: mpg2, mp4, 720x576 px vagy nagyobb felbontásban. 

Ha egynél több filmet nevez, minden alkotáshoz külön regisztrációs lapot és külön 
nyilatkozatokat kell kitölteni.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 5. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI 

A pályázó feladata, hogy a pályázathoz készített alkotásban (kisfilmben) szereplő természetes 
személyek hozzájárulását megszerezze a film-, kép- és hangfelvétel készítéséhez és 
felhasználásához. A pályázó – amennyiben szerepel a kisfilmben – a pályázat benyújtásával 
maga is hozzájárul képmásáról és hangjáról készült felvétel felhasználásához. 

A pályázó feladata, hogy amennyiben a kisfilmben valamely, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotást kíván felhasználni (pl. jogdíjköteles zene felhasználása zenei aláfestésként), 
beszerezze az összes, ezek felhasználásához szükséges engedélyt, illetve megtegye a 
szükséges bejelentéseket az illetékesek felé. 

A pályázó mint alkotó (szerző) a kisfilm NMI NKft. általi felhasználásához – többszörözéséhez, 
nyilvános előadásához, nyilvánossághoz közvetítéséhez – ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul. 
Amennyiben nem vagy nem egyedül a pályázó a kisfilm alkotója (szerzője), a pályázó vállalja, 
hogy a többi alkotótól (szerzőtől/szerzőktől) beszerzi a kisfilm NMI NKft. általi ellenszolgáltatás 
nélküli felhasználásához szükséges engedélyt.  

http://www.kozossegimuvelodes.hu/


 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a szerző(k) kérheti(k) nevének (nevüknek) feltüntetését a 
kisfilm felhasználása során.  

Csak abban az esetben tekinthető érvényesnek a pályázat, ha a pályázó valamennyi 
nyilatkozatot (pályázó nyilatkozata, pályázatban résztvevő alkotótárs(ak) nyilatkozatai) 
aláírva a pályázat mellett beküldi.   

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

A benyújtott pályázatokat az NMI NKft. által felkért közművelődési, valamint filmes 
szakemberekből álló zsűri értékeli. 

Elbírálási szempontok: 

- A pályázati kiírásnak való teljes körű, formai és tartalmi megfelelés 

- Ötletesség, eredetiség, a kiválasztott érték egyedisége 

- Kreatív megoldások 

- Ötlet kidolgozottsága 

- Filmbeli megjelenítés és közérthetőség 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 17. 

A NYERTES PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE 

A nyertes pályázókat 2018. június 18-ig e-mailen és telefonon értesítjük, valamint az 
eredményeket a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is közzétesszük. 

ADATVÉDELEM 

Az adatkezelési tájékoztató a www.kozossegimuvelodes.hu oldalról tölthető le. 

KAPCSOLAT: 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Biczó Miklósnál e-mailben 
biczo.miklos@nminkft.hu, vagy telefonon: 0620/ 322 93 56.  

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 
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