
FORINT75 KREATÍV PÁLYÁZAT 
 

Játékszabályzat 

  

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A Magyar Nemzeti Bank országos kreatív pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) hirdet. 

A Pályázat lebonyolítására vonatkozóan jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadók.  

 

2. SZERVEZŐK 

A Pályázat tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Játékszabályzat szerint a Magyar 

Nemzeti Bank (a továbbiakban: Szervező) végzi. 

 

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Kik és mivel pályázhatnak?  

Pályázatunkra olyan 6-18. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen 

megmutatnák, hogy hogyan viszonyulnak a forinthoz és megmérettetnék kreatív rajz / képregény 

/ fotó / videós műveiket a többi pályázóval. Egy pályázó egy pályaművet küldhet be.  

 

A 6-12 év közötti pályázók egy rajz vagy egy képregény, a 12-18 év közötti pályázók egy fotó vagy 

egy videós anyag beküldésével tudnak pályázni. 

 

A benyújtandó pályázattal kapcsolatos tartalmi elvárások kategóriánként: 
A pályaműveket mind a 6-12 éves korosztály, mind a 12-18 évesek kategóriájában az alábbi 

tematikákban várjuk: 

1. Az első, meghatározó élményem a forinttal” 

Rajzold le, készíts képregényt, meséld el egy kisfilmben, hogy mi volt az első, meghatározó 

élményed a forinthoz kapcsolódóan. Hogyan kaptad meg az első zsebpénzed? Járt nálad a 

fogtündér, esetleg voltál locsolkodni? Milyen céllal kezdtél el gyűjteni?  

 

2. „Időutazás a forinttal”  

Utazz az időben a forinttal! Hogy képzeled el fizetőeszközünket a múltban és a jövőben? 

Szerinted milyen volt a forint fogadtatása 1946-ban? Milyen körülmények között használták a 

kezdetekkor, illetve hogyan fogjuk használni a forintot 2050-ben?  

 

A pályaművekre vonatkozó formai követelmények a következők: 

a) Rajz, illetve képregény: 

• A Pályázatra benyújtott rajzokkal kapcsolatos elvárás, hogy kézzel 

készüljenek, legalább A/4-es, legfeljebb A/3-as méretben. 
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• A Pályázatra benyújtott képregényekkel kapcsolatos elvárás, hogy kézzel 

vagy digitális technikával, esetleg a két technikát vegyítve készüljön, 

legalább A/4-es, legfeljebb A/3-as méretben, maximum 1 oldal 

terjedelemben, és minimum 4 maximum 12 kockából álljon.  

• A rajzok, illetve képregények lehetőség szerint elektronikusan és postai 

úton is kerüljenek beküldésre. 

b) Fotó: 

• A Pályázatra benyújtott fotókkal kapcsolatos elvárás, hogy legalább 1 

legfeljebb 20 MB méretben készüljön. 

 

c) Videó: 

• A Pályázatra benyújtott videóanyagokkal szembeni elvárás, hogy minimum 

1, maximum 3 perc hosszúságú legyenek. Ezektől eltérni legfeljebb +/- 20%-

kal lehet. Minden pályamű, amely a megengedett 20%-os eltérésnél 

rövidebb vagy hosszabb, kizárásra kerül. Elvárás továbbá a videóanyagokkal 

szemben, hogy 16:9; 9:16 vagy 1:1 képarányban 720p vagy magasabb 

szintű felbontás mellett készüljenek.  

• A pályaműben a különböző technikák alkalmazása vagy azok vegyítése 

(animáció, élőszereplős) lehetséges. A videókban más szerzők által készített 

tartalmak, műrészlet, az átvevő mű jelleg és a célja által indokolt 

terjedelemben és az eredetihez híven történő felhasználása csak 

forrásmegjelölés mellett, idézetként, szerző megnevezésével történhet.1 

Ennek bármilyen elmulasztása a pályázat azonnali kizárását eredményezi. 

• A videóanyag szerkezeti felépítése, logikai íve, ötletessége szintén 

meghatározó lesz az elbírálás során, így javasolt törekedni annak megfelelő 

kialakítására. 

 

 
A Pályázaton való részvétel feltétele, hogy a résztvevő (18 év alatti pályázó esetén annak 

törvényes képviselője) hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a honlapon található 

nyilatkozat kitöltésével és postai úton történő megküldésével a Magyar Nemzeti Bank címére: 

1054 Bp., Szabadság tér 8-9., „FORINT75 kreatív pályázat” jelöléssel. A Pályázaton való 

részvétellel a pályázó (14 év alatti pályázó esetén annak törvényes képviselője, 14-18 év közötti 

pályázó esetén a pályázó és törvényes képviselője együttesen) ugyanezen nyilatkozat kitöltésével 

és postai úton történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a pályaműveket a 

honlapján, valamint közösségi oldalain a készítő nevét feltüntetve szabadon felhasználhassa.  

 

 

1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 34. § (1) A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az 

eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelent szerző megnevezésével bárki idézheti. 
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4. NYEREMÉNY:  

A Pályázat során a 10 legötletesebb alkotást mindkét korosztályban értékes nyereményekkel 

díjazzuk, közülük egy fődíjat hirdetve. 

6-12 éves korosztály: Nintendo Switch Lite játékkonzol, a fődíj egy Nintendo Switch játékkonzol 

12-18 éves korosztály: Apple iPhone SE mobiltelefon, a fődíj egy Apple iPhone 11 mobiltelefon. 

 

A beérkezett pályaműveket a Magyar Nemzeti Bank szakértőkből álló zsűrije bírálja el, az alábbi 
szempontok figyelembe vételével: 
 

• A pályázati anyag személyes történetet jelenítsen meg kifejező módon! 

• Ötletes, egyedi, humoros megoldásokat várunk  

 

A nyereményekkel kapcsolatos adók az MNB-t terhelik. 

 

5. PÁLYAMUNKÁK BEKÜLDÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS:  

 

A fotó és videóanyagokat e-mailben a forint75kreativpalyazat@mnb.hu címre kérjük 
megküldeni, az e-mail tárgyaként „FORINT75 Kreatív pályázat” szöveget kérjük feltüntetni. A 
rajzokat és a képregényeket a fenti e-mail címre várjuk, valamint az MNB postacímére: 1054 Bp., 
Szabadság tér 8-9. a borítékon a „FORINT75 kreatív pályázat” szöveget megjelenítve. Ezen felül 
arra kérünk, hogy a neved mellett jelöld meg életkorod, és azt a települést, ahonnan beküldöd 
az anyagot. 
 
A fájlok elnevezése: Pályázati anyag címe_Vezetéknév_Keresztnév  

(pl.: Az_elso_zsebpenzem_Kiss_Ilona) 

A pályaműveket az MNB közösségi felületein is szeretné bemutatni, ezért kérünk, hogy a pályázati 

anyagod mellé a kitöltött felhasználási nyilatkozatot postai úton is küldd el a 1054 Bp., Szabadság 

tér 8-9. címre, a borítékon a „FORINT75 kreatív pályázat” szöveget feltüntetve. 

 

A pályamunkákat 2021. július 21. éjfélig várjuk.  
 

A pályázat eredménye 2021. augusztus 2-án kerül kihirdetésre az MNB ünnepi konferenciáján, 

valamint a jegybank honlapján. 

 

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják. 

A pályázattal kapcsolatban további kérdés esetén információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

Böröcz Szilvia - boroczsz@mnb.hu e-mail címen, illetve a 20/38-38-112-es telefonszámon; 

valamint Kurai Ákos - kuraia@mnb.hu e-mail címen, illetve a 30/155-8393-as telefonszámon. 

mailto:forint75kreativpalyazat@mnb.hu
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A Pályázatként benyújtott rajzok / képregények / fotók / videók tartalmáért teljes jogi felelősség a 

Pályázókat terheli, a Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. Pályázni kizárólag olyan videókkal 

és fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik 

harmadik személyek személyhez fűződő jogait. 

 

Amennyiben a videón vagy a fotón a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy 

rendelkezik ezen személy(ek)nek a videó vagy fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. 

Amennyiben a benyújtott videók vagy fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy 

egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó 

teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól 

mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett 

legteljesebb mértékben kizárja. 


