
 

 
 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Miklós költő-hadvezér születésének 400. évfordulója 

alkalmából alkotói pályázatot hirdet professzionális képzőművészek számára 

Zrínyi Miklós élő öröksége címmel  

 

A pályázat célja:  
 

Zrínyi Miklós történelmi alakjának megidézésével a katonai hivatás imázsának 

erősítése, a honvédelem társadalmi elfogadottságának növelése a művészeti alkotások 

felhasználásával. 

 

A pályázat témája:  
 

Zrínyi Miklós élő öröksége 

Zrínyi Miklós életét és tevékenységét példaként állítva, a költő-hadvezér történelmi 

öröksége és a jelen kor honvédelmi értékei közti kapcsolat művészi ábrázolása. 

 

A pályázat kategóriái:  
 

- Festmény 

- Grafika (hagyományos technikák) 

 

A pályázat követelményei: 
 

- A pályázaton 18. életévüket betöltött, magyar állampolgársággal és magyar 

adóazonosító jellel (a pénzdíj kifizetése adóköteles jövedelemnek minősül) rendelkezők 

indulhatnak. 

- Olyan festő- grafikusművészek pályázhatnak, akik diplomájukat, oklevelüket hazai 

vagy külföldi művészeti felsőoktatási intézményekben szerezték (pl. Magyar 

Képzőművészeti Egyetemen, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, vagy valamelyik 

tanárképző felsőoktatási intézmény szakirányú, művészeti képzésén), és/vagy tagjai a 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Művészeti Akadémiának, 

vagy a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. 

- A pályázaton új, kiállításon és korábbi pályázaton még nem szerepelt alkotással lehet 

részt venni. 

- A pályaművek feleljenek meg a kiállíthatóságnak (azaz a festmények keretezve, a 

grafikák, keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között legyenek elhelyezve, 

akasztóval ellátva). 

- A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a gyengén applikált alkotások lehetséges 

sérüléseire. 

- Egy alkotó maximum 2 db művel (egyedi példánnyal) pályázhat. 

- A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mű a Honvéd Kulturális Egyesület 

szervezésében 2021-ben (akár több alkalommal is) kiállításra kerülhet. 
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A pályázat időtartama: 
 

- Meghirdetés: 2020. augusztus. 

- A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. október 08. 

- Díjátadás: 2021. január (a téli hadjárat évfordulója alkalmából rendezett kiállítás 

ünnepélyes megnyitóján). 

 

A pályázat értékelése: 
 

- A pályázatokat digitális formában várjuk az alkotóktól elektronikus úton megküldve, 

ezt követően a zsűri által kiválasztott alkotásokat kérjük be eredetiben is. 

- A díjak odaítéléséről és a kiállítandó művekről neves képzőművészekből és 

szakemberekből álló szakmai zsűri dönt. 

- A bírálati eljárás a pályázók anonimitásával zajlik. 

- A pályamunkák értékelését követően minden résztvevőt levélben (elektronikus és postai 

úton) értesítünk a szakmai zsűri döntéséről. 

 

A pályázat díjazása: 
 

- I. helyezett: 500.000 Ft 

- II. helyezett: 350.000 Ft 

- III. helyezett: 250.000 Ft 

- A pénzdíjak kifizetése a mindenkori adójogszabályok szerint történik. 

- A pályázat kiírója a zsűri szakmai javaslata alapján a díjak esetleges megosztásának 

jogát fenntartja. 

- A legjobb alkotásokból a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Kulturális Egyesület 

kiállítást rendez. 

 

A pályázat benyújtásának módja és a beérkezési határidők: 
 

- A pályázatra benyújtott alkotásokon nem jelenhet meg a művész neve, sem szignója, a 

pályaműre vonatkozó információkat a pályázati adatlapon kérjük feltüntetni.  

- A pályázati adatlapot kitöltve és aláírva, az alkotás(ok)ról készített, jelen pályázati 

kiírás szerinti minőségben elkészített digitális fotóval együttesen, elektronikus 

úton kell megküldeni. Bármelyik hiányában a pályázat nem fogadható el. A pályázat 

beérkezéséről, elfogadásáról értesítést küldünk. 

- A kitöltött pályázati adatlapot és a benevezett alkotásokról készült maximum Full 

HD felbontású, jpeg formátumú képeket, a mű címének megjelölésével a következő 

címre kérjük elküldeni: kultura@mil.hu 

- A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 08. 

- A zsűri által kiválasztott alkotások eredetiben történő benyújtására egy később 

meghatározott időpontban kerül sor, amelyről az érintettek értesítést kapnak.  

 

 

A pályázati adatlap letölthető a http://bhd.honvedseg.hu/ weboldalról, illetve igényelhető az 

alábbi elérhetőségeken: Farkas Kinga főelőadó, e-mail: farkas.kinga@hm.gov.hu, 

telefon: 061 237-5518, HM: 27-294 (további információt is ezeken az elérhetőségen kérhetnek). 
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