Jogod? Van!
Filmezz jogállamot!
A Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
közös pályázata

Filmezz jogállamot!
A jogállami értékek ismerete alapvető fontosságú. A pályázat célja, hogy ezen értékeket minél
szélesebb közönség ismerje meg. A pályázat kiírói olyan kisfilmről és animációs filmről szóló
szinopszisokat várnak, melyek érthető, világos és szórakoztató módon mutatják be, hogy például miért
fontos az információszabadság, a szólásszabadság, a sajtószabadság, mit jelent a hátrányos
megkülönböztetés, az emberi méltóság és a vallásszabadság, röviden: miért védjük az emberi jogokat,
és mit vesztenénk nélkülük.
A pályázat kiírója
Jelen pályázati kiírás a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet közös pályázati kiírása. A pályázat feltételeit és eljárási rendjét a három szervezet
közösen határozta meg, a pályázat nyerteseivel a szerződést a Magyar Helsinki Bizottság mint
kizárólagos kötelezett köti meg. A pályázatban megítélt díjak pénzügyi fedezetét a Nyílt Társadalom
Intézet biztosítja a pályázat kiírói számára.
A pályázat célja
Jogállami értékek megismertetése és közvetítése széles, nem szakmai közönség felé, laikusok számára
is közérthető és fogyasztható, szórakoztató módon.
A pályázók köre
1. Szakmai referenciákkal rendelkező, a filmkészítésben és/vagy animációs filmek készítésében
gyakorlattal rendelkező természetes és jogi személyek [„A” kategória pályázói]
2. Szakmai referenciával nem rendelkező, kisfilmet és/vagy animációs filmet készítő középiskolai
tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók [„B” kategória pályázói]
A pályázat tartalma
Pályázni a pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú és formájú, kisfilm vagy animációs film tárgyában
elkészített szinopszis és referencia benyújtásával lehet a pályázat eljárási rendjében meghatározott
módon és feltételekkel. A nyertesként kiválasztott szinopszisok alapján a pályázat benyújtója a Magyar
Helsinki Bizottsággal kötött szerződés alapján köteles egy kisfilmet/animációt elkészíteni az alább
részletesen meghatározott rendben.
Pályázati feltételek
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A következő témák közül egy feldolgozása kisfilm és/vagy animációs film
segítségével: demokrácia és jogállamiság alapvető értékei, különös tekintettel az
alábbiakra: emberi méltóság, hátrányos megkülönböztetés tilalma, szólásszabadság,
sajtószabadság, információszabadság, személyi szabadsághoz való jog, vallásszabadság.
Egy pályázó legfeljebb 2 különböző pályaművel pályázhat (tehát 2 kisfilmmel és 2
animációs filmmel).”
Az „A” kategória pályázói szinopszissal és referenciával, a „B” kategória pályázói
szinopszissal pályázhatnak.
A benyújtott szinopszis nem lehet hosszabb 7 000 karakternél, a benyújtott
referenciamunkák hossza nem lehet több 5 percnél. Egy pályázathoz legfeljebb három
referenciamunka nyújtható be. A szinopszis alapján elkészítendő mű hossza nem
haladhatja meg az 5 (öt) percet. Kisfilmre és animációs filmre külön pályázatot kell
benyújtani.
Kizárólag magyar nyelven írt szinopszissal, illetve magyar nyelvű referenciával lehet
pályázni.
A pályázati anyagok lehetséges formátuma: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg vagy wmv.
A pályázatban nem vehetnek részt 16 éven aluli személyek.
A pályázat kiírói fenntartják a jogot arra, hogy a nyertes pályázók által készített műveket
korlátlanul közöljék.

Elbírálási szempontok
Az elbírálás során átfogó értékelési szempont a szakmai minőség mellett az, hogy a pályázatra
benyújtott szinopszisok alapján készített kisfilmek széles körben fogyaszthatók legyenek, s ne
elsődlegesen szakmai közönség számára legyenek érthetők és befogadhatók.
Szakmaiság, stilisztika:
• téma megközelítése
• hatásosság a médián belül
• hitelesség
• nyelvi stílus és közérthetőség
• eredetiség, innovatív jelleg
o megközelítési mód eredetisége
o feldolgozás eredetisége (eszközök, forma)
Díjazás
A pályázat során a pályázat kiírói első és második díjat, valamint különdíjat ítélnek meg a zsűri által
kiválasztott pályázatok benyújtóinak. Az első és második díj az „A” kategóriába, a különdíj a „B”
kategóriába tartozó pályázók számára ítélhető meg. A kiírók díjat ítélnek meg a kisfilmek és az
animációs filmek tárgyában benyújtott pályázatok számára is (összesen tehát hat díjat osztunk ki).
A díjak összege:
1. díj: bruttó 500 000 Ft (azaz ötszázezer forint)
2. díj: bruttó 400 000 Ft (azaz négyszázezer forint)
Különdíj: bruttó 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint)
A díjat a Magyar Helsinki Bizottság a díjazottakkal kötött megállapodás alapján, a megállapodásban
foglalt feltételek esetén fizeti ki. A megállapodás tervezete a pályázati kiírás mellékletét képezi.
A nyertes pályázat megjelenései
1. A pályázat eredményéről a pályázat kiírói honlapjukon tájékoztatást adnak.
2. A pályázat keretében elkészült művek elérhetők lesznek a pályázat kiíróinak honlapjain
(www.helsinki.hu, www.ekint.org, www.tasz.hu), a szervezetek Facebook-profiljain, valamint

a kiírók által szabadon választott egyéb felületeken. A nyertes pályázók maguk is jogosultak az
általuk készített művet felhasználni.
A pályázat menete
Pályázni postai úton, a pályázati anyagoknak a következő címre történő megküldésével lehet:
Magyar Helsinki Bizottság
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 36–38. I/2.
A pályázati dokumentációra írják rá: „Filmezz jogállamot!” pályázati anyag
A pályázati anyag tartalmazza a kitöltött pályázati adatlapot (kiíráshoz mellékelve), szükség szerint a
szinopszist, a referenciamunkákat, illetve egy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyben a
pályázó vállalja, hogy díjazás esetén a fent feltüntetett díjak valamelyikének elnyerése esetén a
szinopszis alapján a kisfilmet/animációt elkészíti. A nyilatkozat mintája a pályázati kiírás mellékletét
képezi.
Határidők
•
•
•
•
•
•

Leadási határidő: 2012. január 10.
Elbírálás határideje: 2012. február 10.
Eredményhirdetés: 2012. február 15.
Szerződéskötés: 2012. február 20.
Kisfilm/animáció elkészítésének határideje: 2012. április 30.
Díj kifizetése: a teljesítést követő 15 (tizenöt) naptári napon belül

Az eredmények értékelésének és közzétételének módja
•
•
•
•

A pályaművekről három főből álló zsűri dönt, melynek tagjai: Majtényi László, az EKINT
elnöke, Báron György filmkritikus, Mészáros Antónia újságíró és Török Ferenc filmrendező.
A hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázatokat a zsűri nem értékeli.
A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.
A nyertes pályázó nevét a kiírók 2012. március 1-jéig közzéteszik saját honlapjukon.

Mellékletek
1. Pályázati adatlap
2. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat
3. Díjazottakkal kötendő szerződés tervezete
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Tóth Balázs, balazs.toth@helsinki.hu, (1) 321-4323

