
VID@EU – VIDEÓPÁLYÁZAT 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
 
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete együttműködésben az Európai Parlament 
Magyarországi Tájékoztatási Irodájával videópályázatot hirdet.  
 
A pályázat célja 
A videópályázat célja, hogy a pályázók a megadott három uniós tematika közül az általuk 
választottat egy legfeljebb 90 másodperces videófilmen megjelenítsék.  
 
Pályázók köre 
A videópályázatra pályázhat bármely, Magyarország területén élő állampolgár. 
A videópályázatra csoportosan is lehet pályázni (pl. oktatási intézmények tanulói) 
létszámkorlát nélkül.  
 
A pályázat témája 
A videópályázatra rövid, legfeljebb 90 másodperces videófilmeket, animációs filmeket 
várunk az alábbi három uniós témában.  A három megadott téma közül csak egyet kell 
kiválasztani. Mindegyik témához megadtunk ötletadó címeket, amelyekből ki lehet indulni, 
tovább lehet gondolni. 
  
 
(1) Digitális egységes piac 
Miért jó a kulturális sokféleség az online térben?  
Csomagot várok – Vásárolsz online? 
Digitális a családom 
Internetes zaklatás – hogyan tennél ellene? 
http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_hu 
 
 
 (2) Fiatalok mobilitása az EU-n belül 
Erasmus diák voltam 
Önkéntes munkát vállaltam (Európai Önkéntes Szolgálat) 
Szakmai gyakorlaton voltam 
http://europa.eu/youth/Eu_hu  
 
 
(3) Klímaváltozás és energiaunió 
Megújuló energiaforrások a lakóhelyemen 
Hogyan alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz?  
http://europa.eu/european-union/topics/energy_hu  
 
 
Kritériumok / értékelési szempontok  
Az alkotások létrehozásakor figyelembe kell venni, hogy a videófilmek alkalmasak legyenek 
arra, hogy EU-s értékeket bemutatva a közösségi médiában terjeszthetők legyenek.  

http://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_hu
http://europa.eu/youth/Eu_hu
http://europa.eu/european-union/topics/energy_hu


 
 
Technikai kritériumok 
A pályázatra maximum 90 másodperces videófilmeket, animációs filmeket avi, mpeg, mp4 
vagy wmv formátumban lehet feltölteni. A videók bármilyen programmal készülhetnek, de 
fontos, hogy a feltöltéskor az előbb említett formátumok valamelyikében legyenek 
elmentve.  
 
 
Pályázás menete 
A pályázatokat az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Facebook oldalán 
található Videópályázat applikáción keresztül lehet benyújtani.  
A feltöltött videók először jóváhagyáson mennek keresztül. A feltöltött videó az 
adminisztrátori jóváhagyás után válik publikussá, és ez által részt vesz a versenyben.  
Egy pályázó csak egy videófilmmel pályázhat. 
 
 
Elbírálási szempontok 
1. A megadott uniós témákhoz való kapcsolódás  
2. Kivitelezés (kreativitás és a videó minősége) 
3. A közösségi médiában való megjelenésre való alkalmasság 
 
 
Moderálás az oldalon 
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Facebook moderálási alapelvei 
érvényesek.  
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete fenntartja a moderálási alapelvek 
tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát. 
 
 
Díjazás 
 
Az egyes kategóriák nyertes pályamunkái (három nyertes) és egy közönségdíjas nyertes 
egyenként 300.000 Forint értékű ajándékutalványban részesül. Az ajándékutalványok 
műszaki cikkek vásárlására szólnak. 
 
 
Zsűri 
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A zsűri összetétele: 

- 1-1 fő az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája képviseletében 

- 2 filmes/videós szakember 

- a három nevezési kategória 1-1 szakértője  
 
  
Közönségszavazás 
 



Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Facebook oldalán található 
Videópályázat applikációban megjelenő összes videó –mindhárom kategóriában - részt vesz 
a közönségszavazáson. Az itt megtalálható videókra bárki leadhatja szavazatát a videó alatt 
található Like gomb megnyomásával. A közönségszavazás alapján az a videó kerül ki 
győztesként, amelyik a legtöbb szavazatot, azaz lájkot kapta.  
 
 
A pályázat menete 
 
A pályázat beadásának határideje 2017. április 30. 
 
Közönségszavazás: 2017. május 4 – 14.  
 
A nyertesek kihirdetésére és a díjak átadására ünnepélyes díjátadón kerül sor.  
 
 
Jogi feltételek, szerzői jogok, nyilatkozatok 
 

1. A videópályázaton való részvétellel a pályázó kijelenti, hogy ő a beküldött pályamunka 
szerzője, így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik felette. A videó nem sérti más 
személyek szerzői vagy személyi jogait, tartalma nem ütközik semmiféle jogszabályba. A 
pályázó gondoskodik arról, hogy a videóban szereplő személyek hozzájárulnak a róluk 
készült felvételek nyilvánosságra hozásához. 

2. A pályázó részvételével a pályázat kiíróját visszavonhatatlan, határozatlan időre szóló 
felhasználási joggal ruházza fel a beküldött videó felhasználásához. Ez kiterjed a 
sokszorosítás, közzététel és terjesztés lehetőségére. 

3. A pályázó elfogadja, hogy a pályázat kiírója által felhasznált és közzétett tartalmak után 
nem élhet semmiféle szerzői jogdíj és egyéb díjak követelésével. 

4. A beérkezett videót a kiíró lektorálja, ellenőrzi, hogy a pályázati céloknak megfelel, 
továbbá közönségszavazásra bocsájtja. 

5. A zsűri által hozott döntés végleges és visszavonhatatlan, a pályázó ezt elfogadja és a 
döntéssel szemben nem fellebbezhet. 

6. A győztes a nyereményt csak személyesen veheti át (nem feltétlenül a díjátadón, bármely 
előre egyeztetett időpontban), azokat nem postázzuk. Csoportos részvétel esetén 
elegendő, ha a csoportot képviselő személy jelenik meg személyesen.  

7. A pályázaton való részvételhez szükséges személyes adatokon kívül a pályázat kiírói a 
pályázó adatait kizárólag a nevezési és részvételi feltételek teljesülésének ellenőrzésére 
használja. A nyertes pályázók nevét a pályázat kiírói nyilvánosságra hozzák, de semmilyen 
más célra nem használják fel. A videó beküldésével a pályázó elfogadja a jogi feltételeket 
és kijelenti, hogy minden pontban megfelel a pályázati feltételeknek. 

8. Szervezők fenntartják a jogot, hogy ne hirdessenek győztest a pályázaton. 
 
 
Kapcsolat 
 
E-mail: vid@eu.hu 
Telefon: +36 1 336 0840 

mailto:vid@eu.hu

