
2011. június 5., Harangok napja 

Nemzeti sírkert videóklip-pályázat 
 

 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. videóklip pályázatot hirdet. 

 

A pályázat témája: a Fiumei úti Nemzeti Sírkert kulturális és történelmi értékei. 

 

A pályázat megkötései: 

- Maximum 3 perc hosszúságú legyen 

- A Fiumei úti Nemzeti Sírkertről szóljon 

- Liszt Ferenc bármely zenéjének aláfestésével (amely lehet remix is, bármilyen 

stílusban) 

- A klipnek nincs stílusbeli megkötése 

- A klip a kegyeleti jogokat nem sértheti 

- A témára való tekintettel (sírkert) nem lehet humoros feldolgozás 

 

 

Nevezés 

Egy pályázó maximum 2 művel pályázhat! 

Kizárólag 14 év felettiek pályázhatnak! 

Nevezni pontosan kitöltött nevezési lappal (word dokumentum) szükséges, 

melyet a nevezési határidő lejártáig kérünk eljuttatni a marketing@btirt.hu 

címre. A műveket postán keresztül és személyesen is le lehet adni az alábbi 

címre: 

 

1086 Bp., Fiumei út 16. 

 

A borítékra rá kell írni: ’Videóklip-pályázat’ 

 

A borítéknak tartalmaznia kell  

- a pontosan kitöltött nevezési lapot  

- Internetre feltölthető, tömörített verziót is a közönségdíj-szavazás érdekében. 

(lásd lent) 

- a nevezési laphoz mellékelt, az eredeti művet bemutató DVD-R, DVD+R és 

DVD+R DL lemezt, melyen a filmen kívül az alkotóról készült képeknek és az 

alkotásból vett jelenetek fotóinak kell megjelennie (maximum 3-3db). A fotók 

felkerülnek a rendezvény honlapjára. 

- vetítési engedély 

 



A nevezési lap letölthető a www.nemzetisirkert.hu weboldalról, igényelhető a 

marketing@btirt.hu e-mail címen. A nevezés csak a beküldött nevezési lappal 

és a vetítési engedély kitöltésével együtt érvényes. A pályázó sikeres nevezés 

után a beküldési határidőig bármikor továbbíthatja alkotásait. A pályázat 

eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.  

 

A pályázó teljes mértékben lemond minden esetleges jogdíjról és felhasználási 

jogait átengedi a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nek. 

 

Technikai feltételek: 

Standard Definition (SD) digitális felvételi formátumok (Professional DV, 

miniDV, Digital8, DVCAM stb.) esetében lehetőség szerint MPEG-2 PAL DV 

tömörítéssel. 

High Definition (HD) digitális felvételi formátumok (HDV 720p, HDV 1080i és 

egyéb HD) esetében lehetőség szerint MPEG-4 H.264 (MPEG-4 AVC) 

tömörítéssel. 

Adathordozó: CD vagy DVD 

Formátum: MOV, DV, MPEG, MPEG4, NTSC 

 

Nevezési díj nincs! 

 

A beérkezett alkotásokat háromtagú szakértő zsűri bírálja el.  

Figyelem! Kizáró ok lehet a játékidő túllépése, illetve a feltételeknek nem 

megfelelő pályamű beküldése! 

 

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:  

Elnök: Pesty László, a Pesty Fekete Doboz főszerkesztője 

 

A zsűri további tagjai: 

Nagy György, televíziós szakember az MTV Közéleti szerkesztőségének vezetője 

Horváth József, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezérigazgatója 

Tóth Gábor, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. szolgáltatási igazgatója 

 

A pályázat díjazása:  

I. helyezett:  100.000Ft értékű vásárlási utalvány  

II. helyezett:  50.000Ft értékű vásárlási utalvány 

III. helyezett: 25.000Ft értékű vásárlási utalvány 

Közönségdíj: 25.000Ft értékű vásárlási utalvány 

 

 



Közönségdíj:  

A pályázatra beérkezett és arra a zsűri által alkalmasnak tartott pályamű 

felkerül a Nemzeti sírkert facebook oldalára, ahol szavazni lehet rá. A szavazási 

feltételekről tájékoztatást adunk a honlapunkon, illetve a facebook oldalon, 

még a beérkezési határidő előtt. A pályázók erről e-mailben is értesülnek majd. 

 

A pályázat beadási határideje: 2011. május. 16. 

Információ:  

Pénzes Kristóf 

marketing@btirt.hu 

06 20 466 6864 (hétköznap) 


