
BME

film

SPot

Felhívás BME imázsfilm  
forgatókönyvének megírására

A BME láthatóságának, ismertségének, népszerűsítésének és versenyképességének 
erősítése céljából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET A BME IMÁZSFILM FORGATÓKÖNYÉNEK MEGÍRÁSÁRA
a BME MUNKATÁRSAI és HALLGATÓI számára

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre:

 •	 BME max. 30 másodperces SPOT; valamint
 •	 BME max.10 perces imázsFILM

A pályázaton részt vehet:
minden, a BME-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, kutató, illetve nem •	
oktató-kutató munkatárs,
minden, a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló BSc, MSc, PhD vagy osztatlan •	
képzésben részt vevő hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pá-
lyázat benyújtásakor, illetve
a fentiek alkotta csoportok.•	
A pályázat keretében olyan reális költségvetésből megvalósítható forgatókönyveket •	
várunk, melyek
a magyar műszaki felsőoktatás vezető intézményéhez méltó és kreatív módon be-•	
mutatják az Egyetem által elért eredményeket,
erősítik és népszerűsítik a magyar és a nemzetközi oktatási piacon a BME-t, köz-•	
vetítik az Egyetem értékeit,

fokozva ezzel a BME láthatóságát, ismertségét és versenyképességét a hazai és a nem-
zetközi felsőoktatás piacán. A forgatókönyv mellett maximum 5 oldal terjedelemben az 
elérendő célt, költségbecslést, valamint a konkrét megvalósítás módját is benyújtani 
szükséges.
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A pályázatok benyújtása:
A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, a rektor@mail.bme.hu e-mail címen pdf 
formátumban. A pályázatok beküldésének határideje: 2016. november 6. 24.00 óra.

A határidőn túl benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek. Jelen pályázat keretében 
hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalansága a pályázó felelőssége. Kérjük, 
tárgyként a pályázó tüntesse fel: „BME imázsfilm spot” vagy „BME imázsfilm rövidfilm”. 
A levél szövegtörzsében kérjük, adja meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét, közal-
kalmazott esetén a foglalkoztató tanszéket/szervezeti egységet, hallgató esetében a 
Neptun kódot. Egy pályázó

egyszerre mindkét kategóriában indulhat;•	
maximum kategóriánként 2 pályázatot nyújthat be.•	

Az elnyert pályadíj nagyságát a zsűri állapítja meg az előre meghatározott keretek 
figyelembe vételével. A díjazásra rendelkezésre álló keret a 

a Spot kategóriában 400.000 Ft, a rövidfilm kategóriában 600.000 Ft.

Pályázatok elbírálása:

A pályadíjakat a BME rektora és kancellára közösen ítéli oda a pályázatokat elbíráló 
zsűri javaslata alapján. A zsűri tagjai a BME rektora által delegált 2 fő oktató-kutató 
munkatárs, a BME kancellára által delegált 2 fő nem oktató-kutató munkatárs, vala-
mint az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke által delegált 2 fő hallgató. 

Az elbírálás szempontjai: a pályázat kreativitása, megvalósíthatósága, illeszkedése a 
BME arculatához.

A pályázatok elbírálására és eredmény esetén a díjátadásra 2016. december hónapban 
a BME-n kerül sor. A pontos időpont és helyszín a díjátadást megelőző héten a  BME 
honlap eseménynaptárban  kerül feltüntetésre. A nyertes pályázók a díjátadó idejéről 
és helyszínéről e-mailben is értesítést kapnak.

A zsűri a pályadíjakat megoszthatja. A zsűri döntésével szemben a döntéstől számított 
15 napon belül a  BME rektorához és kancellárjához címzett fellebbezéssel lehet élni.
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Egyéb feltételek:

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy jelen pályázati kiírás feltételeit magára 
nézve kötelezőnek elfogadja. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat saját 
műve, amely más szerzői jogait nem sérti, a BME a felhasználás jogát korlátozástól 
mentesen szerzi meg, illetve ötletéért más szervezet díjazásában nem részesült.

A pályázó a pályázatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy pályadíj elnyerése ese-
tén a pályamunka kizárólagos, bármely korlátozás nélküli felhasználásának jogát 
átruházza a BME-re. A BME-nek a felhasználási joga keretében joga van különösen 
a pályaművek átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, így például promóciós 
és híradási célú publikációkban, reklámokban szabadon történő közzétételére, 
tömegkommunikációs csatornákon történő korlátozásmentes megjelentetésre. 
A pályázó tudomásul veszi, hogy – az elnyert díj kivételével – a BME felé semmilyen díj-, 
költségigénnyel nem léphet fel a felhasználási jog ellenében.

A BME a pályázatot az eredményhirdetésig indoklás nélkül bármikor visszavonhatja. 
A pályázat visszavonása esetén a BME a pályázók számára kár-, és költségtérítést sem-
milyen jogcímen nem fizet, vele szemben ilyen igény, követelés nem érvényesíthető.

A pályázat hallgatói díjazottjai a díjat ösztöndíj formájában, a nem hallgatói státuszú 
díjazottak rektori/kancellári jutalom formájában kapják meg.

Budapest, 2016. október 5.

dr. Józsa János
rektor

Barta-Eke Gyula
kancellár


