
HUMORRAL A BIZTONSÁGÉRT 
PÁLYÁZAT 

 
 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját gondolataikat, véleményüket fogalmazzák meg humoros 
formában értékeikről, kapcsolataikról, a családi élet pillanatairól, a közösségi élményekről, iskolá-
ról, biztonságról. Egy kiadós nevetés ellazítja az izmokat, csökkenti a feszültséget, igazi 
stresszoldó, immunrendszert javító fegyver. A jókedv és a vidámság hozzásegíthet egy boldogabb 
és kiegyensúlyozottabb élethez, a pozitív érzésekre és humorra nyitott ember könnyebben tud 
megküzdeni nehézségeivel és az élet kihívásaival.  

A pályaművek témája: 
 a kapcsolatok bonyodalmai, szerelmek és barátok 
 szenvedélyek viharában 
 iskolai helyzetek 
 szülők és gyermekek, a családi élet izgalmai  
 humoros szituációk úton-útfélen (közlekedés, kirándulás, sport, játék, szórakozás) 
 a kommunikáció fonákságai az online és az offline világban 
 világunk görbe tükörben (környezetszennyezés, a technológia fejlődése) 
 figyelemre méltó jellemek, emberi tulajdonságok 

A pályázat műfaja lehet: vers, dal, monológ (stand up), jelenet 

Pályázók köre: Korosztályi megkötés nélkül jókedvű gyerekek és felnőttek. 

Egyének és csoportok is pályázhatnak. Csoport esetében a SZERZŐ adataival várjuk a nevezést. 
Amennyiben nem a szerző vagy szerzők adják elő saját humoros darabjukat, abban az esetben is a 
szerzemény kerül elbírálásra. A legjobb előadók különdíjat kapnak. 

Kizárólag saját élmények humoros feldolgozásának beküldését várjuk! 

 

Benyújtás módja, határideje: 
A műveket 2022. november 06. 24:00-ig kizárólag elektronikus úton a Szertelen-kék Alapítvány 
email címére (szertelenkek@gmail.com) kell elküldeni az adatlappal együtt. A 18 év alatti pályázók 
esetében a szülő vagy törvényes képviselő neve és telefonszáma is szükséges. 
Egy pályázó maximum 3 alkotással pályázhat. A pályázat benyújtása díjmentes. 

 

Formai követelmények: 
 írásban 

Az alkotás terjedelme minimum 1 000, maximum 5 000 karakter hosszú lehet (szóközökkel), 
12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz, fájlformátum: doc, docx. 

 hangfelvételen  
Az alkotás terjedelme maximum 5 perc, fájlformátum: Mp3 vagy Wav. 

 videófelvételen 
Az alkotás terjedelme maximum 5 perc, a YouTube videomegosztó oldalra feltöltve, majd a fel-
vétel linkjének (URL címének) elküldése. 
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A pályázatra beérkező alkotás akkor fogadható el, ha 
- a pályázati határidő lejárta előtt beérkezik a megadott paraméterek szerint a szertelen-

kek@gmail.com email címre a kötelezően kért adatokkal együtt. 
- A beküldött pályázati munka megfelel a fentiekben meghatározott formai követelményeknek. 
- A beküldött anyagban nem szerepelhet közízlést sértő, trágár kifejezés, politikai, antiszociális, 

félrevezető tartalom, konkrét személyt vagy csoportot sértő megnyilvánulás. 
- A hang vagy videofelvétel minősége értékelésre alkalmas. 
- A pályázati munka a pályázó saját szerzeménye (feldolgozás érvénytelenné teszi a pályázatot). 
- A pályázati munka nem került kiadásra, illetve nem hangzott el a magyar televíziós csatorná-

kon, nem szerepelt rádióműsorban. 
- A pályázat beküldésével a résztvevők, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő vagy törvényes 

képviselő is, hozzájárultak a megadott személyes adataik kezeléséhez a jelen pályázati szabály-
zatban foglalt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.  

- A pályamunka beküldésével a pályázatban résztvevő, a 18 év alatti pályázók esetében a szülő 
vagy törvényes képviselő, elfogadja a pályázati felhívásban, valamint a pályázati szabályzatban 
foglaltakat. 

- A pályázaton résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy művét a Szertelen-kék Alapítvány honlapján a 
neve feltüntetésével szabadon közzétegye, szerzői jogdíjra és egyéb ellenszolgáltatásokra nem 
tart igényt. 

 
A beérkező pályázati munkák értékelése, nyertes pályázók értesítése: 
 A beküldött pályaműveket szakmai zsűri értékeli, és a legérdekesebb, legtöbb mondanivalót 

tartalmazó alkotásokat választja ki, amelyek a közvetített tartalom és a művészi megjelenítés 
alapján alkalmasak a szélesebb nyilvánosság előtti megjelenésre. Az értékelésnél előnyt jelent, 
ha a műben nemcsak kritika fogalmazódik meg, hanem előremutató megoldás is. 

 Amennyiben nem a szerző vagy szerzők adják elő saját humoros darabjukat, abban az esetben is 
a szerzemény kerül elbírálásra. A legjobb 3 előadó különdíjat kap. 

 A pályázaton az első három helyezettet élményajándék jutalomban részesítjük. Kizárólag a zsűri 
által kiválasztott művek szerzőinek küldünk tájékoztatást az eredményről. 
A díjazottakat 2022. november 21-ig értesíti az alapítvány elektronikus levél formájában a pá-
lyázó által megadott elérhetőségen.  

 Amennyiben a nyertesek értesítése azért nem volt lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során 
hibás/téves (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott 
meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, 
úgy a nyertes a nyereménytől elesik, ezért az alapítvány és annak megbízásából résztvevő egyéb 
személyek felelősséget nem vállalnak.  Ha a nyertes pályázó értesítése a fenti okokból nem volt 
lehetséges, illetőleg a pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő 
legjobb pályázatot beküldő pályázó lép. A beküldött pályázatokat az alapítvány nem köteles tá-
rolni, illetve megőrizni.  

 A díjazott művek esetében írásos jogosulti hozzájárulás hiányában a pályázat érvénytelen. 
 
A nyertes pályázatok díjazása: 
A legjobb művek élményajándék (jegyek, belépők kulturális vagy szabadidős programokra, előadá-
sokra) jutalomban részesülnek. 
A nyeremény készpénzre nem váltható.  
 
 
 
 
 

A pályázat a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. 
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A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatvédelemi tájékoztató: 
A pályázó a mű elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a pályázati adatlapon 
megadott személyes adatokat a Szertelen-kék Alapítvány a pályázat lebonyolítása céljából felhasz-
nálja és kezelje.  A pályázók adatait a Szertelen-kék Alapítvány (székhely: 1044 Budapest, 
Flottila utca 4., képviseli: Illés István, kuratóriumi elnök) a pályázati határidő lejáratát követően 
legfeljebb 150 napig őrzi meg. A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, ada-
tai kezelését a Szertelen-kék Alapítvány végzi. Bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatai-
nak ilyen célú felhasználását egy szertelenkek@gmail.com e-mail címre küldött - nevét, email cí-
mét és telefonszámát tartalmazó - nyilatkozatával. A pályázót megilleti a személyes adatainak keze-
lése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem 
ért egyet, bírósághoz fordulhat. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. 
A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolga-
lat@naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 
A személyes adatok kezelése során tekintettel kell lenni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabad-
ságról szóló törvényben leírtakra, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rende-
lete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről, az ún. 
általános adatvédelmi rendeletre. 
A pályázó tudomásul veszi, hogy az esetleges nyeremény átadásáról, a projekt rendezvényeiről fel-
vétel készülhet. A felvétel teljes egészének, akár részleteinek az alapítvány saját marketingtevé-
kenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korláto-
zás, valamint külön díjazás nélkül hozzájárul. A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzá-
járulnak, hogy beküldött műveikkel együtt nevüket, képmásukat, hang- vagy videofelvételüket az 
alapítvány nyilvánosságra hozza. 

Egyéb rendelkezések, felelősség kizárása: 
A pályázattal kapcsolatban a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöl-
tött felvétel vagy bármely információ  
- teljes mértékben a pályázó eredeti elgondolása, illetve alkotása; 
- azok a jelen szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik;  
- nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést;  
- nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy promóciót;  
- másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, 

megtévesztő vagy félrevezető információt;  
- nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris, diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális 

célzatú, az alapítvány vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; 
- nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; 
- nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; 
- semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy egyéb jogát;  
- harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályá-

zó által beküldött/feltöltött pályázatának a jelen Szabályzat szerinti, a kiíró alapítvány általi fel-
használását. 

A pályázatot kiíró alapítvány nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatát harmadik személy ne-
vében tölti fel, illetve nem a saját nevében jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcsolatos, illet-
ve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban az alapítvány semminemű felelősséget 
nem vállal! 

További pályázati információk: 
A pályázattal vagy az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcso-
latban az alapítvány a szertelenkek@gmail.com e-mail címen nyújt felvilágosítást. 

Szertelen-kék Alapítvány 


