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REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Fiatal képzőművészek számára 

 

Pályázati kategória kódja: 

REB-15-MŰV 

 

Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. 

 

 

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú 

határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról. 

 

Az Emlékbizottság munkájában kiemelt szerepet kapnak a 2017-es jubileummal 

kapcsolatos tudományos, művészeti és hitéleti programok, ezért a reformáció 500 éves 

jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az emberi erőforrások 

minisztere (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet fiatal 

képzőművészek számára. 

 

 

1. A kiírás célja 

 

1.1. Az egyetemes és a Kárpát-medencei protestantizmust bemutató, a reformációt és 

annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó, 

vándorkiállításon bemutatható, könnyen utaztatható képzőművészeti alkotások készítése.  

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak 

 

2.1. Pályázat benyújtására jogosult 18-40 év közötti, felekezeti és nemzeti 

hovatartozástól függetlenül bármely természetes személy. 

 

 

3. A pályázat megvalósítási időszaka 

 

3.1. Az alkotások beküldésének határideje: 2015. szeptember 2. 
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4. A pályázat témája 

 
4.1. A pályázat témája a Kárpát-medencei reformáció alakjai, eseményei, a reformáció 

hatása és a Szentírás (újra) felfedezése. A reformáció nem csupán egyháztörténeti 

folyamat, hanem valódi médiaforradalom volt – ez a 21. században új szempontokat, 

értékeket és megközelítési módokat is rejt. A pályázatra beküldött alkotásokban hasonló 

– a kortárs művészet eszközeivel, személyes és közösségi, szimbolikus vagy konkrét, 

kérdésfeltevő vagy értelmező módon megfogalmazott – reflexiókat keresünk.    

 

5. A pályázat kategóriái 

 
5.1. Festészet 

5.2. Szobrászat 

5.3. Grafika 

5.4. Éremművészet 

5.5. Egyéb 

 

6. A nyertes felvételek díjazása 

 
Kategóriánként egy nyertes 1 000 000 Ft jutalomban részesül. 

 

7. A pályázat forrása 

 

7.1. A pályázathoz szükséges forrást a Támogató a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozata 1. mellékletében szereplő XX. 

EMMI fejezet, 20/55/22 számú „Reformáció Emlékév programjainak támogatása” 

elnevezésű EMMI fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít. 

 

 

8. A pályázatok benyújtásának módja  

 

8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani.  

FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalról lehet elérni. A pályázat 

benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia 

kell az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 

 

8.2. Egy pályázó személy egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. 

 

http://www.emet.gov.hu/
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8.3. A pályázó személy kizárólag saját alkotásával pályázhat, amely publikációkban, ill. 

más pályázatokon és kiállításokon még nem szerepelt. 

 
8.4. A pályázat keretében, a pályázati kategória megadása után, az alkotásról készített 5 

db digitális fényképet kell benyújtani a pályázói felület erre a célra szolgáló fájlcsatolóin 

keresztül. A digitális vagy digitalizált felvétel formátuma kizárólag JPG formátumú lehet, 

egy felvétel nagysága legfeljebb 10 Mb lehet. 

 
8.5. A feltöltött alkotást - a pályázati felületen az arra rendelkezésre álló mezőben - önálló 

címmel kell megnevezni. 

 
8.6. Az alkotások semmilyen a pályázat céljához, témájához nem kapcsolódó feliratot, 

egyéb vizuális elemet nem tartalmazhatnak (pl. a felvétel készítőjének nevét, hirdetést, 

reklámot, gyűlöletkeltésként- kirekesztésként értelmezhető elemet stb.). 

 
8.7. A kiválasztott alkotásokból vándorkiállítás nyílik, amely több fővárosi és vidéki 

helyszínen is bemutatásra kerül, továbbá az arra kiválasztott felvételek felhasználásra 

kerülhetnek a Támogató és a Támogatáskezelő rendezvényein, elektronikus felületein. A 

pályázó a pályázat véglegesítésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotásait és az arról készült 

felvételeket – kiválasztásuk esetén – térítésmentesen felhasználhassák az ebben a pontban 

megnevezett rendezvényeken és felületeken. 

 
8.8. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a regisztráló 

természetes személynek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen 

pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre: 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467 

 

FIGYELEM! Ha 2015. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az 

EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát 

szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a regisztráló 

természetes személynek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen 

pályázat beadása napjáig kell megküldeni a fenti postacímre. 

 

8.9. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.  

 

 

9. A pályázat benyújtásának határideje 

 

9.1. A pályázat benyújtási/véglegesítési határideje:  

2015. szeptember 02.,23:59. 

 

FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő 

nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá. 
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10. Benyújtandó dokumentumok 

 

10.1. A pályázat benyújtásakor az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi 

dokumentumok csatolása szükséges: 

 

Dokumentum megnevezése Benyújtás módja 

 5 db fénykép JPG formátumban az elkészített 

alkotásról 

elektronikusan, az EPER 

pályázati felületén 

 2015. évi regisztrációs nyilatkozat postai úton 1387 Bp. Pf. 

1467. postacímre 

 

11. A pályázat formai vizsgálata és tartalmi bírálata 

 

11.1. A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. A benyújtott 

pályázat érvényes, ha: 

 18-40 év közötti természetes személy nyújtotta be; 

 

11.2. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során 

megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és az adatlapban foglalt 

feltételeknek, úgy a pályázat érvénytelennek minősül, amelyről a Támogatáskezelő 

értesítést küld az EPER rendszeren keresztül a pályázónak. Hiánypótlásra – tekintettel 

az egyetlen, életkori feltételre - nincs lehetőség. Az érvényes pályázatokat a 

Támogatáskezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek. 

11.3. A nyertes pályázatokról szakmai zsűri többségi szavazással hozza meg a döntést.  

11.4. A beérkező felvételeket a Reformáció Emlékbizottság által felkért képzőművészek 

első körben pontozzák. Az előszűrés alapján kiválasztott alkotásokat a szakmai zsűri 

kérésére a pályázó eredeti állapotban a zsűri rendelkezésére bocsátja a végső döntés 

meghozatalához. 

A tartalmi értékelés szempontjai: A zsűri az értékelés során a művészi érték, egyediség 

és a pályázati kiírás témájának megjelenítése mellett a műalkotás vándorkiállításon való 

szerepeltetésének lehetőségét is figyelembe veszi. 

11.5. Az elbírálás határideje: a pályázatok véglegesítésének határidejét követő 50. nap. 

A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja. 
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12. Döntéshozatal és kiértesítés 

 

12.1. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Támogató dönt. A nyertes pályázók listáját, 

a megítélt díjak összegét, a döntést követően a Támogató a www.kormany.hu, a 

Támogatáskezelő a www.emet.gov.hu internetes honlapján teszi közzé, ezt követően a 

Támogatáskezelő elektronikusan (EPER) tájékoztatja a pályázókat a pályázat 

eredményéről. 

 

 

13. A díjazás folyósítása 

 

13.1. A díjazás folyósítására a kiértesítéstől számított 30 napon belül kerül sor. 

 

13.2. A támogatás folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a pályázó által az 

EPER-ben megadott, pénzintézetnél nyitott bankszámlára. 

 

 

14. Kifogás 

 

14.1. A szakmai zsűri által meghozott döntés ellen kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

 

15. További információ  

 

15.1. A pályázattal kapcsolatos technikai kérdésekben a Lebonyolító ügyfélszolgálata áll 

rendelkezésre a +36-1-795-5300 telefonszámon, valamint a reformacio@emet.gov.hu e-

mail címen. 

 

15.2. Egyéb, szakmai jellegű felvilágosítást a Reformáció Emlékbizottság titkárságának 

munkatársaitól lehet kérni a kepzomuveszetipalyat@reformacio2017.hue-mail címen. 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.emet.gov.hu/
mailto:kepzomuveszetipalyat@reformacio2017.hu

