
Együtt. Újra. 

Fotópályázat a civil közösségi élet újraindulásáról  

 

A 2020 márciusa óta jelen lévő koronavírus járvány sajnos a civil szektor működését, 

és a szervezetek által megvalósított programok- és események lebonyolítását is 

nagymértékben megnehezítette. Az online térbe való költözés a közösségekre, és 

azok működésére is rányomta a bélyegét, éppen ezért fontos, hogy az elmúlt 

hetekben végre újraindulhatott az ifjúsági - civil szektor, a formális és informális 

közösségi élet, valamint annak programjai. Utóbbiak, vagyis a személyes jelenléttel 

megvalósuló események (pl. táborok, képzések, oktatási és szabadidős programok, 

önkéntes akciók, stb.) kiemelten szemléltetik azt, hogy mennyire sokféle és 

értékteremtő programok erősítik a közösségi életet napjainkban is. 

 

Mindezek bemutatására a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT, vagy Kiíró) a 
Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért felelős Helyettes 
Államtitkársága támogatásával fotópályázatot (a továbbiakban: Pályázat) indít útjára 
“Együtt. Újra.” címmel, amelynek célja a civil közösségi élet újraindulásának 
bemutatása fiatal szemmel. 
 
A fotópályázaton olyan 18 és 35 év közötti magánszemélyek vehetnek részt, akik 
kapcsolódnak valamilyen civil szervezethez. A Pályázaton egyetlen olyan képpel 
lehet indulni, amely többek között:  
 

●  Felhívja a figyelmet a közösségi élet fontosságára 

● Bemutatja a fiatalok számára kínált programlehetőségek széles 

palettáját 

● Láthatóvá teszi a velük foglalkozó civil szervezetek sokszínű 

tevékenységét 

● Bemutatják egy - egy civil szervezet vagy informális közösség 

valamilyen közösségi vagy szakmai programját 

 

A beérkezett fotókat egy 5 főből álló zsűri bírálja el (amely szakemberekből, a 
Miniszterelnökség, valamint a NIT képviselőiből áll), amelynek saját 
szempontrendszerű döntése alapján az első három helyezett az alábbi díjazásban 
részesül: 
 

1. Helyezett: 300 000 Ft 

2. Helyezett: 250 000 Ft 

3. Helyezett: 200 000 Ft 

 

A szempontrendszert a Kiíró nem köteles nyilvánosságra hozni és nem vonható 

felelősségre ezért. 

 



A szakmai díjazáson kívül a legjobb húsz pályamű közönségszavazáson vesz részt, 

amelynek győztese 100 000 Ft közönségdíjban részesül. A szavazásra a 

jelentkezési időszak lejártát követően a NIT hivatalos Facebook oldalán lesz 

lehetőség. 

 

A pályaműveket és azok alkotóinak névsorát a Kiíró a hivatalos Facebook oldalán 

teszi közzé. A Pályázat nyerteseit a Kiíró a Pályázat lezárását követő 5 naptári 

napon belül a Pályázat benyújtása során megadott e-mail címen keresztül értesíti. 

 

A díjak átadásának módjáról és pontos időpontjáról a Kiíró a Pályázat lezárását 

követően tájékoztatja a díjazott Pályázókat. 

 

A legjobb húsz pályaműből Kiíró várhatóan vándorkiállítást indít el, amely 

Magyarország minden megyéjében megtekinthető lesz.  

 

Jelentkezésre az alábbi felületen keresztül van lehetőség: 

 

Nevezési időszak: 2021. július 26.  -  2021. szeptember 19. 23:59 

 

Bővebb információért keressék fel  az egyuttujra.hu oldalt, az esetlegesen felmerülő 
kérdéseket pedig az info@ifjusagitanacs.hu címre várjuk. 
 

Részvételi feltételek: 

 

● A Pályázaton olyan magánszemélyek indulhatnak, akik valamely hazai civil 

szervezethez kötődnek és a 18. életévüket betöltötték, de még nem töltötték 

be a 35. életévüket. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében 

korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a Pályázatot előbbi esetben a 

törvényes képviselőjének jóváhagyásával nyújthatja be, utóbbi esetben a 

törvényes képviselő nyújthatja be a Pályázó nevében. 

● A Pályázat benyújtásával a Pályázó kijelenti, hogy a részvételi feltételeket 

megismerte azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

● A versenybe nevezett fotónak a közösségi élet újraindulásának pillanatait, 

momentumait kell bemutatniuk. A fotó jellegét tekintve a Kiíró portrét, 

csoportképet, selfiet, csendéletet is elfogad.  

● A Pályázat benyújtásával a Pályázó díjazás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy 

nevét a Kiíró az eredményhirdetés során nyilvánosságra hozza. 

● Egy pályázó egyetlen - magyarországi vagy külhoni magyarok lakta területen 

készült - fotóval és a hozzá tartozó rövid leírással nevezhet.  
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● A Pályázaton min. 3 MB, max. 15 MB méretű fényképpel lehet nevezni (JPG 

formátumban), amely a kiírásban meghatározott célokhoz és területekhez 

kapcsolódik. 

● Beküldési határidő: 2021. szeptember 19. 23:59 (A határidőn túl beérkezett 

pályázatokat nem áll módunkban elfogadni) 

● A pályázati kiírásnak vagy a témának nem megfelelő anyagokat nem áll 

módunkban elfogadni, a pályázati anyagokat a szakmai zsűri saját 

szempontrendszere alapján szűri. 

● A közönségszavazáson a zsűri által kiválasztott legjobb 20 pályamű indulhat. 

Közönségdíjazásban ezek közül a legtöbb szavazatot kapott pályázó részesül 

(amennyiben a legtöbb szavazatot kapott pályázó a zsűri eredményei alapján 

is helyezett, akkor közöségdíjazásban a legtöbb szavazatot kapott, szakmai 

helyezettként meg nem jelölt pályázat részesül).  

 

Egyéb tudnivalók: 

 

● A Pályázaton való részvétel ingyenes, azonban a Pályázat benyújtásához 

kapcsolódó esetleges költségek a pályázót terhelik. 

● A felvételeket a lehető legnagyobb felbontásban szükséges beküldeni a fent 

megadott elérhetőségen. 

● A Pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott 

pályaművek esetében a felhasználási jog időbeli és területi korlátozás nélkül 

illeti meg a Kiírót (minden alkalommal feltüntetve az alkotót). A felhasználási 

jog kiterjed arra, hogy a Kiíró a pályaművet képfelvételen, egyéb technikai, 

elektronikai úton rögzítse, elektronikus adathordozóra másolja, valamint 

nyomdai, illetve elektronikus úton többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz 

közvetítse, kiállítsa. 

● A Pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a vándorkiállításon 

bemutatásra kerülő, díjazásban nem részesülő pályaművek esetében a 

felhasználási jog ingyenesen, időbeli és területi korlátozás nélkül illeti meg a 

Kiírót (minden alkalommal feltüntetve az alkotót). A felhasználási jog kiterjed 

arra, hogy a Kiíró a pályaművet képfelvételen, egyéb technikai, elektronikai 

úton rögzítse, elektronikus adathordozóra másolja, valamint nyomdai, illetve 

elektronikus úton többszörözze, terjessze, nyilvánossághoz közvetítse, 

kiállítsa. 



● A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag olyan pályaműveket áll 

módjában elfogadni, amelyek nem sértik mások jogait és az általánosan 

elfogadott erkölcsi normákat. 

● A Pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a mű nem sérti mások 

jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a fotón szereplő személyek 

személyhez fűződő jogait. Amennyiben a Pályázatra benyújtani kívánt 

fényképfelvételen a Pályázótól eltérő személy vagy személyek szerepelnek, 

úgy a Pályázónak rendelkeznie kell a fényképfelvételen rendelkező 

személyektől származó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § szerinti felhasználási engedéllyel mind saját 

maga, mind pedig a Kiíró vonatkozásában. Ennek igazolását a Kiíró bármikor 

jogosult kérni.  

● A Pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró alkalmazottai, valamint ezen 

személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont). 

● A Kiíró a Pályázaton való részvételt nem köti technikai feltételhez, azaz egy 

kategóriában kerülnek elbírálásra a fényképezőgéppel és a mobiltelefonnal, 

illetve más eszközzel készült fotók. 

● Amennyiben a díjazott Pályázó a díjat nem veszi át az erre vonatkozó 

tájékoztatást követő 30 naptári napon belül, elveszti jogát a nyeremény 

átvételére és a Kiíró új nyertest hirdethet. A Pályázó ebben az esetben a 

Kiíróval szemben fizetési igényt semmiféle jogcímen nem érvényesíthet. 

● Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott vagy 

cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. 

● Kiíró vállalja, hogy a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül 

felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot kiegyenlíti, azonban az 

ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, 

illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Pályázót terheli. 

● A Kiíró jogosult a Pályázót kizárni, amennyiben a Pályázó: 

➢ nem lett volna jogosult részt venni a Pályázatban; 

➢ bármilyen módon megsérti a pályázati felhívás rendelkezéseit, vagy a 

Pályázattal összefüggésben egyébként jogszabályt; 

➢ más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú 

merül fel;  



➢ az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Kiíró által 

kérvényezett információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;  

➢ valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Kiíró részére, 

vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Pályázatban valótlan 

személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Pályázótól eltérő 

más személyt regisztráljanak Pályázóként;  

➢ olyan pályamunkát nyújt be, ami tartalmilag vagy formailag nem felel 

meg a Pályázatban foglalt kiírásának;  

➢ Pályázatában az erkölcsi normákat sértő tartalmat jelenít meg. 

● A kizárás lehetőségét a Kiíró a Pályázat lezárását követő 45 naptári napon 

belül gyakorolhatja. Kizárás esetén a Pályázó nem tarthat igényt a 

nyereményre, illetve amennyiben a kizárására a nyeremény átvételét 

követően kerül sor, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a 

Kiírónak a kizárással kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek 

megtérítése mellett. 

● A Kiíró nem szavatolja a Pályázat szünetmentességét, nem tehető felelőssé 

továbbá a Pályázat felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Kiíró kizár 

mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Pályázaton való részvétel során, 

a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 

Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

● A Pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: 

https://egyuttujra.hu/Adatkezelesi-tajekoztato.pdf 
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