
   

 

 

„SZÉCHENYI ÉLETÚTJA” PÁLYÁZAT 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisk őrösi Közúti Szakgyűjteménye Széchényi István 
születésének 225. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet. 

A pályázat célja, hogy a diákok jobban megismerjék a hazai infrastruktúrafejlesztés egyik 
legnagyobb történelmi alakját, elmélyüljenek munkásságában, felfedezzék az általa képviselt 
értékeket. 

A pályázat során összetett projektmunkával a Magyar Közút Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjteménye kiállítást szervez a középiskolai diákok pályaműveiből. 

A kiállítás először a Hidak és Hídépítők Napján (2016. május 21., Budapest), majd a 2016. 
évi Múzeumok Éjszakájától kezdődően 3 hónapon át a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény 
időszaki kiállításaként, ezt követően pedig az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
útkaparó házában és az esztergomi Duna Múzeumban lesz látható. 

A kiállításon Széchenyi életútjának 9 szakasza 9 tablón kerül bemutatásra. 

Témakörök 

1. Széchenyi István gyermekkora és katonáskodása 
2. Széchenyi István utazásai  
3. Széchenyi irodalmi munkássága, az Akadémia alapítása 
4. Széchenyi gazdasági reformjai és tevékenysége 
5. Lóverseny és Nemzeti Kaszinó 
6. Dunai út (hajózás, vízszabályozás és hajóvontató út) 
7. A Lánchíd (előzmények, híd törvény, építés) 
8. Széchenyi közlekedési programja, tevékenysége miniszterként 
9. Széchenyi István magánélete és Döblingben töltött utolsó évei 

Pályázati feltételek 

A középiskolai diákcsoportok (osztályok, szakkörök, csapatok stb., legfeljebb 40 fő) 
pályázhatnak a fenti témakörök feldolgozásával egy-vagy több tabló elkészítésével. A 
pályázaton magyarországi középiskolába járó gyermekek vehetnek részt. Egy intézmény több 
osztállyal vagy csoporttal is pályázhat. 

 

  



   

 

Díjazás 

Témakörönként a zsűri által legjobbnak ítélt tablót készítő diákcsoport (legfeljebb 40 fő) 
1-1 kirándulást nyer Közép-Európa legnagyobb úttörténeti múzeumába, a Kiskőrösi 
Közúti Szakgyűjteménybe! 

A díjazottak az alábbi programok közül állíthatják össze saját kirándulásukat: 

- a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményben  
o tárlatvezetés  
o szórakoztató múzeumpedagógiai programok, vetélkedő, tréfás feladatokkal 

(részeg szemüveg, úthenger vezetés, hengerész diploma, hídépítés stb.) 
- Programok a Kiskőrösön és a környéken 

o Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
o Szlovák Tájház 
o Old Car Center autósmúzeum 
o lovaskocsikázás 
o strandolás 
o madárles, túra az ősturjánosban 

 

A nyeremény tartalmazza az ebédet a csoport részére, ugyanakkor nem tartalmazza a 
Kiskőrösre történő utazás költségét. 

Különdíj  

Amennyiben egy csapatnak több tablója is nyertes lesz, különdíjként az utazási költségüket is 
átvállaljuk. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményen változtasson, illetve 
további díjakat ítéljen oda. 

 

Feladat 

A csapatok a fenti témakörökből válasszanak egy vagy több témát, majd a regisztráció után 
(ld. lentebb) állítsanak össze témánként egy tablót, amelyen legyen több, tetszőleges 
technikával és méretben készített rajz – kiegészítve szöveges részekkel és fotókkal és egyéb 
digitális dokumentumokkal. Minél érdekesebb, színesebb megjelenésre kell törekedni, de az 
egységesség miatt a tabló alapja, színe és mérete adott (álló formátum, 70 x 100cm).  

Egy iskola több osztállyal vagy csoporttal is pályázhat, de lehetőség szerint kérjük, hogy 
különböző témát/témákat dolgozzanak fel. A Közúti Szakgyűjtemény Facebook oldalán, 
regisztráció után nyomon követhető, hogy melyik témát hányan választották már. 

 



   

 

Regisztráció menete 

A kiskorosiszakgyujtemeny@kozut.hu címre küldjék el a csoportok az iskola nevét, címét, 
valamint a pályázó csapat vagy osztály tagjainak nevét és egy e-mail elérhetőségét, ahová 
elküldjük a tabló elkészítéséhez szükséges egységes digitális alapot és a pályázó csapat 
kódját. 

Amennyiben kérdés merül fel vagy további segítségre van szükség a fenti e-mail címen 
szívesen állunk rendelkezésre! 

A pályázat benyújtása 

Az elkészült pályaműveket digitális formában kell benyújtani a Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény által küldött digitális alapon. Az így elkészített tablókon a képeket, rajzokat 
és egyéb dokumentumokat minimum 200 dpi-s felbontásban kérjük felhasználni. 

Az összeállított tablót pdf formátumban kell beküldeni a 
kiskorosiszakgyujtemeny@kozut.hu e-mail címre. Nyomtatott formában a tablókat nem 
kérjük megküldeni. 

Azok a pályázatok, amelyek nem a pályázati feltételek szerint kerülnek elkészítésre, nem 
kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra vagy módosításra a pályázati határidő lejárta után 
nincs lehetőség. 

A pályamű beküldésével az alkotók, illetve kiskorú esetén azok törvényes képviselői 
beleegyezésüket adják a pályázaton való részvételhez. 

A pályázaton való részvétellel a készítők a beküldött pályázati anyag felhasználási jogdíjairól 
egyszer és mindenkorra lemondanak. A pályázók, illetve kiskorú esetén azok törvényes 
képviselői a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkotás szakmai 
kiadványokban, oktatásokon vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilvános felületein 
szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A pályázat anyagok a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményének tulajdonába kerülnek. 

 

Beadási határidő: 2016. május 9.  
Beküldési cím: kiskorosiszakgyujtemeny@kozut.hu 

 

Elbírálás 

Az elkészült tablókat szakmai zsűri értékeli 2016. május 13-ig. 

A nyerteseket a regisztrációkor megadott telefonszámon és/vagy e-mail elérhetőségen 
értesítjük.  



   

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitójára 2016. május 21-én a 
Hidak és Hídépítők Napján kerül sor (Budapest, Kopaszi-gát).  

A díjazottak nevei és a műveik az eredményhirdetés után megtekinthetőek lesznek a Magyar 
Közút honlapján is (www.kozut.hu). 

A zsűri tagjai:  

A beérkezett műveket a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Országos Széchenyi Társaság, a 
Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Kőrös Körül Művészeti Egyesület munkatársaiból álló 
zsűri értékeli.   

Az értékelés fő szempontjai: 

• látványos és figyelemfelkeltő  

• átlátható szerkesztés 
• kreatív, egyedi megjelenítés 
• kidogozott illusztrációk 

• szöveges tartalom pontos, közérthető és érdekes  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kiskorosiszakgyujtemeny@kozut.hu e-mail címen 
lehet.  

 


