
Írj forgatókönyvet és versenyezz az értékes ajándékutalványokért! 

 

Ugye hozzád is eljutott már számos üzenet a környezettudatossággal kapcsolatban? 
Elgondolkodtál már azon, hogy mégis miért nem történik jelentős változás életmódunkban? 
Véleményünk szerint ez csak részben írható a környezettudatosság számlájára. Az egyik 
legfontosabb ok az, hogy a termelés és fogyasztás, azaz általában saját életmódunk köti meg 
a kezünket, beszűkítik mozgásterünket. A lakhatás, a munkavállalás, a közlekedés, az 
étkezés, a termelés, vagy a kereskedelem szerkezetén egyénként nem tudunk változtatni. 
Ennek eredményeképpen nagymértékben függünk is a bennünket ellátó rendszerektől. 
Mégis, ha változást szeretnénk, meg kell találnunk a módját annak, hogyan szabadulhatunk 
fokozatosan a régi szerkezetek fogságából. 

Most egy szemléletformáló kampány keretében, három oktatófilm segítségével szeretnénk 
bemutatni a helyzetet, és javaslatokat teszünk a megoldásra.  

Az oktatófilmek forgatókönyveinek elkészítésére hirdetünk most pályázatot, teret nyitva a 
pályázók kreatív ötleteinek.  

A legjobb forgatókönyvekből készülő filmeket online médiakampánnyal és egy országos 
egyetemi körúttal fogjuk népszerűsíteni. Egy vagy több pályaművel is jelentkezhetsz. Nyerési 
esélyeidet növelheted, ha mindhárom filmre adsz be pályázatot. 

 

A három oktatófilm tematikája: 

1.  Az energiafüggőség bemutatása: az energiaszolgáltatásnak óriási jelentősége van 
életünkben, ha megszűnne az energiaszolgáltatás, aligha tudnánk működtetni 
világunkat. 

2.  Egy lehetséges környezetpolitikai eszköz bemutatása: egy alacsonyabb erőforrás 
felhasználást elősegítő környezetpolitikai szabályozó rendszer alapjai, logikája, a 
rendszer közérthető bemutatása. 

3.  Gyakorlati tanácsok: a fenntarthatóság felé mutató életmód ismérvei, hogyan 
rendezhetjük be életünket úgy, hogy minél kevésbé függjünk a nagy 
ellátórendszerektől, miközben talán emberibb életet is élünk. Javaslatok az 
átlagember számára. 

Az egyes epizódok mögött meghúzódó érvelést, ismeretanyagot egy hosszabb anyagban 
mutatjuk be, ami vonalvezetést ad a forgatókönyv írók számára. 

A tervezett filmek kis költségvetésű, egyenként legfeljebb 5 perces filmek, melyek technikája 
lehetővé teszi a háttéranyagokban megfogalmazott összetett problémák és megoldások 
bemutatását. A pályázatok szakmai elbírálásában jelentős súllyal szerepel a költséghatékony 
megvalósítás.  

A forgatókönyvíró pályázattal szeretnénk kreatív ötleteket kapni a film elkészítéséhez, illetve, 
amennyiben egy pályamunka teljes egészében megfelel az értékelési szempontjainknak, 
akkor azt akár változtatás nélkül megvalósítjuk.  

 

 



A forgatókönyvírói pályázat értékelése és díjazása 

A 3 epizód forgatókönyveit a meghirdető által felkért szakmai zsűri egyenként értékeli.  
A díjazás 3x120.000 Ft értékű ajándékutalvány a három különböző oktatófilmfilm témára 
beadott legjobb forgatókönyv írójának, a zsűri döntése alapján, illetve  

50.000 Ft értékű ajándékutalvány a közönségszavazatok alapján legjobbnak ítélt 
forgatókönyvnek. 

A pályázatok értékelését a pályázat kiírója által felkért szakmai zsűri végzi. A zsűri 
összetételéről a kiíró www.energiafuggok.hu oldalon, az értékelést megelőzően ad 
tájékoztatást. 

 

Az értékelés legfontosabb szempontjai 

1. A forgatókönyv adja vissza a háttéranyagban bemutatott érvelés és ismeretek 
lényegét; 

2. Tartalmazzon kreatív, újszerű ötleteket az üzenetek átadására; 

3. Legyen megvalósítható kis költségvetésből.  

 

Pályázási határidő, beküldés és eredményhirdetés 

A pályamunkákat 2014. február 28-ig várjuk. A pályázatokat elektronikus formában kérjük 
feltölteni a www.energiafuggok.hu oldalra. A feltöltött pályamunkákat a kiíró megvizsgálja, 
majd a formai és tartalmi szempontból is megfelelő műveket a www.energiafuggok.hu 
oldalon és a www.facebook.com/mtvsz oldalakon publikálja. 

A pályamunkák értékelésének eredményét 2014. március 20-ig hozzuk nyilvánosságra a 
www.energiafuggok.hu weboldalon, illetve a nyertes pályázókat e-mailben is értesítjük. 

 

A pályázaton való részvétel feltételei 

 

A pályázatban a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgárok vehetnek 
részt, a kiíró és a lebonyolításban részt vevő szervezetek munkavállalóinak valamint ezen 
személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói kivételével. 
A programot az Új Széchényi terv keretében valósítjuk meg, hatóköre a Közép-
magyarországon kívül eső régió, ezért csak azokat a pályázatokat tudjuk elfogadni, 
amelyekben Pest megyén kívüli értesítési cím szerepel. 
A pályamunka benyújtásával a pályamunka szerzője a felhasználási jogokat átruházza a 
pályázat meghirdetőjére, a Közép-magyarországi Zöld Körre, a pályázatban meghatározott 3 
oktatófilm megvalósításának céljára. A pályázat meghirdetője a pályamunkákat egyben, vagy 
részleteiben is felhasználhatja az oktatófilmek készítése során.   

 

A pályamunka forgatókönyvekkel kapcsolatos elvárások  

Tartalmi szempontból a forgatókönyvtől azt várjuk, hogy a háttéranyagokban 
megfogalmazott gondolatokat és érvelést érthető módon, ötletesen és jól hangsúlyozottan 
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kiemelje. 
Az egyes epizódok forgatókönyveinek terjedelme egyenként ne haladja meg a 12 000 
karaktert. Ez azonban a terjedelem felső korlátja, előnyben részesítjük a rövid és ötletes 
forgatókönyveket. A pályázatokat a www.energiafuggok.hu oldalra kérjük feltölteni, az 
alábbi tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

- Pályázó adatai – név, értesítési cím, telefonszám, e-mail 

- Szerző neve – publikálásra kerülő név; művésznév 

- Cím – maximum 100 karakter terjedelemben 

- Szinopszis (rövid összefoglalás) - maximum 500 karakter terjedelemben 

- Pályamű – pdf formátumban, magyar nyelven, maximum 12 000 karakter 
terjedelemben 12-es méretű Times New Roman betűtípussal. A pályamű pdf file-ja 
külső hivatkozásokat, reklámcélú megfogalmazást és grafikai elemeket nem 
tartalmazhat; az első oldalon kérjük feltüntetni a szerző nevét, valamint a pályamű 
címét 

 

További feltételek 

A Szervező kizárhatja azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi 
feltételeknek, vagy a pályázat formai, vagy tartalmi előírásainak. A Pályázó téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli 

A díjakhoz tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a pályázat kézbesítési költségét a 
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Pályázót terhelik. Jogi út 
kizárva. 

A jelen Felhívást és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a Szervező jogosult 
egyoldalúan módosítani. A Felhívás esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező 
közzéteszi a www.energiafuggok.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel 
időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Pályázók maradéktalanul érvényesíthetik a 
már megszerzett jogaikat. 

A pályázatra kezdő és profi forgatókönyvírók egyaránt nevezhetnek. 

 

A pornográf, vagy sértő tartalmú pályaműveket a pályázatból kizárjuk  

 

A Pályázatban való részvétellel a Pályázó önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az 
adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 
kiírója a pályázat lebonyolítása céljából, a szükséges mértékben a pályázó jelen pályázati 
felhívásban feltüntetett, illetve a pályázat során rendelkezésre bocsátott személyes adatait 
kezelje, továbbá a pályázat lebonyolításában résztvevő személyek részére továbbítsa / 
számukra (például a Lebonyolító számára) az adatokhoz hozzáférést engedjen. A személyes 
adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó 
jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A 
személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes 
adatokat a pályázat megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és 



személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A pályázónak az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi 
Törvény”) rendelkezései (13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A pályázó az adatkezeléssel 
kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok 
helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott 
esetekben a pályázó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt 
esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a pályázó a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
vagy bírósághoz fordulhat. 

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatban való részvétel ellehetetlenüléséhez vezethet, 
ha a pályázat lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott hozzájárulás 
visszavonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása 
előtt kezdeményezi. A pályázatban résztvevők feltétel nélkül, önkéntesen és kifejezetten 
beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (mobiltelefonszám, név, cím) a Szervező 
adatbázisába kerüljenek. A személyes adatok 2014. december 15-én megsemmisítésre 
kerülnek.  

A pályázatban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként, kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település 
megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 
pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének 
kommunikációjában azokat felhasználja. A Szervező és/vagy a Lebonyolító cég jogosult a 
Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készíteni, amelyet a Szervező jogosult idő 
és felhasználási mód korlátozás és külön díjazás nélkül felhasználni. 

Az adatok feldolgozását a Progressive Studio Kft. végzi. Adatkezelési azonosító:  

Bejelentés alatt. 

A pályázatban való részvétellel a Pályázó kijelenti, hogy a jelen pályázati kiírásban hatályos 
változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A pályázati kiírásban való részvétel és a 
pályázati kiírásban kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása 
önkéntes. 

 

Háttéranyagok 

Részletes érvelés és ismeretanyag a három oktatófilmhez: 

1. Az energiafüggőség bemutatása 

2. Egy lehetséges környezetpolitikai eszköz bemutatása 

3. Gyakorlati tanácsok: a fenntarthatóság felé 

 

 

 

http://energiafuggok.hu/static/pdf/az_energiafuggoseg_bemutatasa.pdf
http://energiafuggok.hu/static/pdf/egy_lehetseges_kornyezetpolitikai_eszkoz_bemutatasa.pdf
http://www.energiafuggok.hu/static/pdf/gyakorlati_tanacsok_a_fenntarthatosag_fele.pdf


Még több inspiráló gondolat 

Gyulai Iván: Éghajlatvédelmi törvény a fenntartható társadalomért 
Gyulai Iván: Fenntartható fejlődés  
Ökológiai Intézet: Fenntartható életmód 
Ökológiai Intézet: Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások a 
ház körül kiadványai 
www.okoklikk.hu 

Ha a kiadványokból nyomtatott példányt szeretnél, akkor postacímed megadásával írj a 
kmzkor(kukac)gmail.hu címre! 

 

Sikeres forgatókönyvírást kíván a pályázat meghirdetője, a Közép-magyarországi Zöld Kör! 

http://www.okoklikk.hu/

