
 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

 

„Az igazság arcai - A jog és a bíróság színesben”   

Rajzpályázat általános és középiskolások, valamint  

speciális intézmények, szervezetek részére 

 

 

A Szolnoki Törvényszék (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth út 1., képviseli: Kissné dr. 

Szabó Judit elnök) a társadalmi felelősségvállalás jegyében, az általa folytatott Nyitott 

Bíróság program keretében a ZOOM Egyesülettel (Ny.sz.: 10-02-0002649, székhely: 

3232 Gyöngyös, Hegyalja u. 45/1. képviselője: Keszthelyi László elnök), annak ötletére 

építve, azzal együttműködve 

 

 

„Az igazság arcai - a jog és a bíróság színesben” 

 

 

címmel gyermekrajzpályázatot hirdet két kategóriában általános és középiskolás 

korosztály, illetve a pályázati kiírás szerinti speciális intézmények részére. 

 

A pályázat célja 
 

A jogi tudatosság elősegítése, jogi érzékenyítés a felnövekvő generációk körében, az 

adott korosztály igazságszolgáltatással kapcsolatos szemléletének megismerése. 

Hangsúlyozni az egészséges, valamint a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermekek 

közötti kommunikáció fontosságát, a pályázati együttműködésből eredő kapcsolatok 

kialakításának lehetőségét. 

Érzékenyítés. Felhívni a figyelmet arra, hogy szükséges a társadalomban élő – a „beteg”, 

„a fogyatékossággal élő” stb. fogalmakhoz kapcsolódó - sztereotípiák meghaladása! 

 



 
 

 
 

Pályázhatnak 
 

 

Általános illetve középiskolai oktatási intézmények, valamint speciális szervezetek / 

intézmények közösen, akként, hogy egy-egy pályázatot együttműködésben több intézmény 

nyújthat be, azonban közülük legalább egynek speciális szervezetnek / intézménynek 

kell lennie. 

 

Speciális a pályázat szempontjából minden olyan intézmény vagy szervezet (egyesület, 

alapítvány), amely fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermekek nevelését, gondozását, 

közvetlen támogatását (is) végzi (pl. Gyermekotthonok / EGYMI-s intézmények / Autistákkal / 

Siketekkel / Gyengénlátókkal / Korzettesekkel / Daganatos / Cukorbeteg / Mozgáskorlátozott 

/ Szervtranszplantált / Krónikus légúti megbetegedésben szenvedő gyermekkel stb. 

foglalkozó szervezetek, intézmények, alapítványok, egyesületek) 

 
 

Speciális szervezet / intézmény bevonása hiányában a pályázati anyag nem kerül 

értékelésre. Egy speciális szervezettel / intézménnyel közösen ugyanakkor bármilyen 

számú további intézmény is indulhat a pályázaton. 

 

Általános- és középiskolák (valamint általános és középiskolai képzést is nyújtó intézmények) 

együtt is indulhatnak a pályázaton speciális szervezet bevonása mellett.   
 
 

A pályázó intézmények az 1. számú melléklet kitöltésével szándéknyilatkozatot tesznek, 

melyben vállalják, hogy a pályázat beadása körében együttműködnek, megjelölve az 

együttműködés körébe eső intézményeket. 
 

 

A pályázatban részt vevő intézmények, szervezetek önállóan is benyújthatják a 

pályaműveket, azonban a szándéknyilatkozatot csatolni kell, azzal, hogy amennyiben a 

szándéknyilatkozatban megjelölt legalább egy speciális szervezet nem nyújt be pályaművet, 

úgy az együttműködésben érintett további pályázók anyaga sem kerül értékelésre. 

 

A pályázó intézmények az általuk nevelt, gondozott, ápolt, támogatott gyermekek által – a 

pályázati kiírásban megjelölt körbe eső tematikával és technikával - készített pályaművekkel 

vesznek részt a pályázaton. 

A pályaműveket a pályázók az alábbi tematikával készíthetik el 
 

I. KATEGÓRIA – ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KOROSZTÁLYOK 

 

A./ Az általános iskola 1-4. évfolyamos tanulói, illetve speciális, intézményekben 

nevelt, gondozott azonos korosztályú (6-10 éves) gyermekek részére az alábbi 

témában: 

1.) Az igazságos bíró 

(Az adott korosztály népmesékből is táplálkozó – adott esetben ezek talaján 

kialakult – bíró képének megrajzolása, amely napjaink információs társadalmában 

már sok érdekes egyéni nézőpontot kaphat.) 

 



 
 

 
 

B./ Az általános iskolai nyolcosztályos gimnáziumok 5-8., a hatosztályos 

gimnáziumok 7-8. évfolyamos tanulói, illetve speciális intézményekben nevelt, 

gondozott azonos korosztályú (11-15 éves) gyermekek részére az alábbi 

témákban: 

1.) Az igazságos bíró 

(Az adott korosztály népmesékből is táplálkozó – adott esetben ezek talaján 

kialakult – bíró képének megrajzolása, amely napjaink információs társadalmában 

már sok érdekes egyéni nézőpontot kaphat. ) 
 

2.) Mindennapi jogaink 

(A fiatalok mindennapjaiban jelen lévő olyan helyzetek bemutatása, amelyeknek 

vannak, vagy lehetnek jogi vonatkozásai) 

 

 

II. KATEGÓRIA – KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLY 

Középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói, illetve speciális intézményekben 

nevelt, gondozott azonos korosztályú (14-19 éves) gyermekek részére az 

alábbi témákban: 

1.) Mindennapi jogaink 

(A fiatalok mindennapjaiban jelenő lévő olyan helyzetek bemutatása, amelyeknek 

vannak, vagy lehetnek jogi vonatkozásai) 
 

2.) Tegyem, vagy ne tegyem? 

(Olyan, a fiatalok életében kivételesen megjelenő kihívások, amelyek döntésre 

illetve annak megfontolására késztetnek, és amelyeknek jogi vonatkozása is 

lehet.) 
 

3.) A bírói döntés felelőssége… 

(Az igazságszolgáltatás a fiatalok szemével, a bíróság és / vagy a bíró szerepe.) 

 

A pályamű elkészítésének formai követelményei 
 

- A pályázati kiírásnak megfelelő tematikájú pályaművel (rajzzal, grafikával, 

festménnyel, számítógépes grafikával stb.) lehet pályázni. 

 
- A technikára és a pályamű címére vonatkozó megkötés nincs. 

(Javasolt a papír, kartonpapír, felhasznált eszközök/technika: bármely, így lehet 

zsírkréta, rajzkréta, fotópapír, számítógépes grafika, vízfesték, tempera stb.) 

 
- Egy pályázó legfeljebb két témában nyújthat be pályaművet. 

 
- A pályaműveket A/4-es formátumban kell elkészíteni. 

 

 



 
 

 
 

- A pályamű hátoldalán fel kell tüntetni: 

- a pályamű   
o címét 

o készítőjét és annak életkorát, 

 
- a pályázati kategóriát (I. vagy II.), a pályamű témacímét és címét, 

 
- Az oktatási (egyéb) intézmény, szervezet 

o nevét, 

o elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím)  

 
 

- A pályamű rajzolt oldalán nem tüntethető fel semmilyen a fenti körbe eső, vagy a 

pályázóra, illetve a pályázó intézményre vonatkozó adat. Az ilyen pályaművek kizárásra 

kerülnek. 

 
- Valamennyi pályamű mellé csatolni kell a 18 év alatti alkotók esetében a törvényes 

képviselő 2.A. számú melléklet szerinti, míg a 18 év feletti alkotók esetében a 2.B. 

számú melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot.  

 

A felhasználáshoz és adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat kitöltésének hiányában az 

adott pályamű nem kerül értékelésre, és a pályázatban nem vesz részt. 
 

A pályaművek benyújtása 
 

- A pályázó intézmények és szervezetek: 

 

o a pályaműveket, 

o 18 év alatti alkotók esetében a törvényes képviselők 2.A. számú melléklet szerinti, 

18 év feletti alkotók esetében pedig, az alkotók 2.B. számú melléklet szerinti 

hozzájáruló nyilatkozatát képeként,  
o  a pályázati részvételt és a feltételeket elfogadó nyilatkozatot (3. számú melléklet), 

o intézményenként a pályaműve(ke)t benyújtó gyermekek nevét, életkorát Excel 

táblázatban, névsor szerint összesítve, 

o zárt borítékban nyújtják be a Törvényszék részére. 

 
- A borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. 

 
- A közösen pályázó intézmények részéről kitöltött szándéknyilatkozatot (1. számú 

melléklet), a közösen pályázó szervezetek megállapodása alapján kijelölt 

intézménynek kell benyújtania (egy eredeti példányban) valamennyi intézmény 

részéről aláírva (kitöltve). A szándéknyilatkozat hiányában a pályázati anyag nem 

kerül értékelésre. 

 
- A pályaművet benyújtó gyermekek nevét és életkorát tartalmazó Excel táblázatot a 

pályamű benyújtásakor elektronikus úton is meg kell küldeni a 

birosag@szolnokit.birosag.hu e-mail címre. 

 

 

mailto:birosag@szolnokit.birosag.hu


 
 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázatokat 2019. március 20. napjától kezdődően  

2019. április 15. napjáig 

postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Szolnoki Törvényszék Elnöki Irodája részére 

(5000 Szolnok, Kossuth út 1. I. emelet). 

 

A 2019. április 15-én ajánlott küldeményként postára adott pályázati anyag – amennyiben egyéb 

feltételeknek is megfelel – elbírálásra kerül, függetlenül a beérkezés időpontjától. 

 

A pályaművek értékelése 
 

A pályaműveket értékelő zsűri tagjai: 

- Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke 

- Dr. Hajdu Anna, a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettese 

- Verebes György festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője 

- Nagy Katalin Matild festőművész, rajztanár 

- Koczok Ágnes gyógypedagógus  

A pályázat díjazása 
 

- Az általános iskolai korosztályból 10 db, a középiskolás korosztályból 5 db – a zsűri 

által kiemelt – pályamű kerül díjazásra, egyenként 10-10.000,- Ft értékű 

tárgyjutalommal. Emellett valamennyi zsűritag 1-1 különdíjat ítél oda, egyenként 10-

10.000,- Ft értékű tárgyjutalom formájában. 

 
- A díjak a Törvényszék által 2019 májusában tervezett kiállítás-megnyitó alkalmával, 

ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra. 

Pályázat eredményének kihirdetése 
 

A nyerteseket két héttel a kiállításmegnyitó napját megelőzően, a megnyitóra szóló 

meghívó kiküldésével egyidejűleg a pályázó intézmények útján értesíti a 

Törvényszék a pályázat eredményéről. 

 



 
 

 
 

 

A pályaművek kiállítása 
 

A pályaművekből a Törvényszék a ZOOM Egyesülettel együttműködésben 2019. május 1. és 

2019. június 15. napja között (2 hét időtartamban) kiállítást szervez, majd 2019. 

szeptember és október hónapban a nyertes pályaművek az Országos Bírósági Hivatallal 

együttműködve országos záró-kiállításon kerülnek bemutatásra.  

 

A kiállításokon a pályaművek név, vagy más azonosító nélkül, vegyítve kerülnek bemutatásra 

annak érdekében, hogy a pályázati célokban megfogalmazottak érzékelhetőek legyenek. A 

kiállított pályaművek készítői ugyanakkor a kiállításanyagban külön feltüntetésre kerülnek.  

 

A pályázók részére a pályaműveket a pályázó intézmények útján 2019. november 30. napjáig 

juttatja vissza a Törvényszék. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető 
 

Dr. Tóvizi Ádám bírósági titkártól a tovizia@szolnokit.birosag.hu e-mail címen vagy  06-30/884-

12-95 telefonszámon. 

mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu

