
 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG RÖVIDFILMPÁLYÁZATA 

A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában, a TÁMOP–5.5.5/08/1 „A diszkrimináció 

elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” projekt keretén belül valósul meg. 

 

 
A pályázat célja az „Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!” szlogen erősítése filmes 

eszközökkel. 

A pályázaton amatőr alkotók vehetnek részt, akik nem a filmszakmában dolgoznak. 

Elgondolkodtató, egyedi műveket várunk, amelyek a dráma vagy a humor eszközeivel szólnak 

a nézőkhöz. Az alkotások segítsék elő az egyenlő bánásmód követelményének megismerését 

és érvényesülését, ösztönözzenek a jogkövető magatartás kialakítására. 

Az első három helyezett pénzdíjazásban részesül. 
 
Az esélyegyenlőséget hangsúlyozó, figyelemfelhívó, legfeljebb 5 perc időtartamú filmek az egyenlő 

bánásmódról szóló törvényben* nevesített védett tulajdonságokon alapuló hátrányos megkülönböztetést, 

zaklatást és jogellenes elkülönítést dolgozzák fel.  

A törvényben nevesített védett tulajdonságok: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, 

nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség) 

vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni 

helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkoztatási jogviszony 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  
 

 

Minden alkotó több rövidfilm forgatásában is részt vehet. 
A pályázók több rövidfilmmel is indulhatnak. 

A pályázat jeligés! 
 

Kérjük, hogy a pályázó a postai küldeményen, illetve a személyesen benyújtott pályázaton 
kizárólag a jeligét tüntesse fel.  

 

A jelige feloldását a pályamunkával együtt kell benyújtani lezárt borítékban, szintén a jelige 
feltüntetésével.  A feloldásnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, e-mail címét  
és telefonszámát, továbbá a kitöltött, aláírt pályázói hozzájárulási nyilatkozatot is! 

 

A pályázat előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezni egyénileg, a palyazat@egyenlobanasmod.hu e-mail címen a honlapról letölthető 
regisztrációs űrlappal lehet. Az egyéni jelentkezés nem zárja ki a pályaművek elkészítésében 

több alkotó részvételét.  

 

Pályázati információk: 
EBH TÁMOP Programiroda  

hétfő-szerda 9.00-15.00 óráig Tel.: 06 1 795 2998 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop/palyazatok; palyazat@egyenlobanasmod.hu 

 

mailto:palyazat@egyenlobanasmod.hu


 

 

A pályázó saját, máshol még nem publikált alkotásával pályázhat. E feltétel megsértésével a pályázat 

érvénytelenné válik, amelynek jogkövetkezményeit a pályázó viseli. 

A pályázónak a pályamunkák benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell az alkotásra vonatkozó szerzői 
jogairól. Amennyiben a pályamunka elkészítésében többen működtek közre szerzőként (ld. 1999. évi 
LXXVI. tv.), a szerzők közül a regisztrált jelentkező nyújt be nyilatkozatot, aki a hatóság előtt a 
pályamunkát képviseli. A szerzők egymás közötti jogviszonyukat maguk állapítják meg. Ugyanazt a 
pályamunkát egyszer (egy szerző képviseletében) lehet pályáztatni! 

 
A pályamű benyújtásával a szerző kizárólagos engedélyt ad az alkotás felhasználására a pályázat 
kiírójának és az alkotásra vonatkozó jogairól az Egyenlő Bánásmód Hatóság javára a benyújtástól 
számított 1 év időtartamra ellenszolgáltatás nélkül lemond. A nyilatkozat a pályázó személyhez fűződő 
jogait nem érinti.  
 
Kiskorú pályázó nevében jognyilatkozatot törvényes képviselőjének kell tennie. 

 

A pályázat kiírója a pályaműveket rendezvényein és kampányaiban szabadon bemutathatja, illetve azokat 
médiafelületeken nyilvánosságra hozhatja. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a rövidfilmek felhasználására 
az alkotók feltüntetésével jogosult.  
 
A pályázaton az EBH dolgozói, valamint közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt. 

 

 

 
A hatóság a zsűri döntését követően I., II., III. helyezettet hirdet, valamint egy különdíjat adhat át.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A nyertes pályázók nevét az Egyenlő Bánásmód Hatóság az elbírálást követően a weboldalán –
www.egyenlobanasmod.hu – hozza nyilvánosságra. Az eredményhirdetés, díjátadás idejét és 
helyét 2014 áprilisában teszi közzé.  

 
A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 
 
A hatóság a döntésről minden pályázót írásban értesít. 

 

 

 
A pályázó a pályázói nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagához tartozó 
személyes adatait az Egyenlő Bánásmód Hatóság az „Azonos tisztelettel” pályázati eljárással 
összefüggésben az adatvédelem szabályainak megfelelően kezelhesse.  

 
Az érvénytelen, valamint eredménytelen pályázati anyagokat a hatóság nem küldi vissza.  

 
 
 
 
 

 

                   I. díj:  200 000 Ft 

      II. díj:  150 000 Ft 

                III. díj:  100 000 Ft 
 

Különdíj:  50 000 Ft 



 
 

 
Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Projektiroda 

TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem  

- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése  
 

 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B V. emelet 

Telefonszám: 06 1 795 2975 
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop 

 

A pályázat objektív elbírálása érdekében a pályaművek stáblistája ne tartalmazza                 

az alkotók valós nevét.  

Maximum 5 perces rövidfilmekkel lehet pályázni, beleértve az intrót és a valós neveket 

 nem tartalmazó stáblistát is. 

A filmek formátuma: 

HD-minőség (mpeg-4); DVD-video (mpeg-2); avi formátum; 
+1 feliratozott változat  

(A filmeket valamennyi formátumban be kell nyújtani!) 

 
    A pályázathoz egyéni, előzetes, jeligés regisztráció szükséges                              

a palyazat@egyenlobanasmod.hu címen a regisztrációs űrlap továbbításával. 
 

2014. április 1.  
 

 

 
A filmeket elektronikus adathordozóra írva (CD, DVD) kell eljuttatni 

 

személyesen az EBH székhelyére, 
hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig: 

Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP Programiroda 

1013 Budapest Krisztina krt. 39/B V. emelet 514. szoba 
 

vagy 
 

postai küldeményben, 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság, Pf. 672. Budapest 1539 címre. 

 
A pályaműveken, illetve a borítékon a feladónál  

a jeligét és az „EBH rövidfilmpályázat” szöveget kérjük feltüntetni! 
 
 

személyes benyújtással 2014. április 11., 14 óra; 
postai küldemény esetén 2014. április 11-ei dátummal a postai bélyegzőn  

az EBH címén. 
 
 

Kérjük, hogy ne felejtsék el a pályamunkával együtt a jelentkezési felhívás mellékleteként  

a pályázói hozzájárulási nyilatkozatot is elküldeni. Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg  
a formai követelményeknek, illetve a benyújtási határidőt követően érkeznek,  

automatikusan kizárjuk a pályázatból! 
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