
 
 

„Magyar menekültek a 20. században” 

Rövidfilmkészítő verseny 

 

MTT Tanári Tagozata a Nemzeti összetartozás évének tiszteletére történelmi rövidfilmkészítő 
versenyt hirdet középiskolás diákcsoportok számára. 

A verseny témája: „Magyar menekültek a 20. században” 

A középiskolás csoportoknak a verseny keretében egy 3-6 perces videó filmet kell készíteniük 
az alábbi történelmi témák valamelyikéről: 

• Magyar menekültek az elcsatolt területekről az első világháborút követően 
• Kitelepített és menekülő magyarok a második világháború utáni években 
• Magyar menekültek az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 

A filmek célközönsége: középiskolás diákok 

A kisfilmek műfaja: kreatív történelmi dokumentumfilm 

Célja: 

• A történelmi téma iránti érdeklődés felkeltése 
• Támpontok adása a történelmi helyzet és kontextus megértéséhez 
• A korból származó források (pl. röplapok, fényképek, plakátok, filmrészletek, zenék) 

vagy a korról szóló művészeti alkotások (pl. versek, festmények, játékfilmrészletek) 
kontextualizálása 

• Egyéni sorsok, konfliktusok felvillantása (pl. visszaemlékezések, levelek 
felhasználása, személyes történetek dramatizált életre keltése) 

• Annak érzékeltetése, hogy a téma valódi megértéséhez érdemes a történteket többféle 
szempontból és többféle ember szemszögéből megvizsgálni 

További specifikáció: 

Felvételi technika: szabadon megválasztható (pl. okostelefon, fényképezőgép, videokamera) 
Felhasználható archív álló és mozgóképes anyagok: a mű teljes hosszának maximum 30%-
ában, a felhasznált anyagok főcímben történő megnevezésével (mű címe, alkotója) 
Zenehasználat: a felhasznált mű (részlet) szerzőjének és előadójának főcímben történő 
megnevezésével 
Beadási formátum: H264 youtube videó fullHD 
 
Konzultációs lehetőségek: 
- A film előzetes koncepciójának elkészítése és beküldése után a témával foglalkozó 
történésszel  
- A forgatókönyv elkészítését követően filmes szakemberrel 



 
 
 

JELENTKEZÉS 
 
A jelentkezés elektronikus pályázat benyújtásával lehetséges a Magyar Történelmi Társulat 
Tanári Tagozat számára (mtt.tanaritagozat@gmail.com), amely tartalmazza a következő 
részleteket: 
 
1. Személyes adatok: 

o Intézmény, csapatnév, résztvevők neve és elérhetősége (Email, telefon) 
felkészítő tanár neve és elérhetősége 

 
2. Forgatókönyv tervezet részletei: 
 

o Témaválasztás a három rendelkezésre álló lehetőségből 
o Helyszín, szereplők, szöveg 
o Filmes instrukciók (szereplők mozgása, kameramozgás) 
o Terjedelem: 2000-2500 leütés, formátum: pdf 
o Meghosszabbított Határidő: 2020.09.30. 12:00 

 
A jelentkezéseket a szervezőbizottság elbírálja, majd a kiválasztott pályázatokhoz szakértői 
konzultációs lehetőséget nyújt. Ezt követően az elkészült kisfilmeket egy bemutató során a 
bizottság által felkért szakmai zsűri értékeli. 
 
 


