
Az emberi civilizáció során számos foglalkozás, szakma 

 alakult ki. Létrejöttüket befolyásolta az emberi és társa- 

dalmi szükséglet, a technika fejlődése és a modernizáció. 

 A 21. századra a hajdani mesterségek egy része eltűnt,  

a kézművesség iparosodott, a nanotechnológia és a vir- 

tuális tér jelentőségének erősödése, az emberi kapcsolatok 

átalakulása nyomán soha nem hallott új szakmák tűnnek fel. 

Pályázati felhívás 

 

Pályázat tartalma: Pályázni lehet olyan képi ábrázolással, ami valamely 21. századi vagy a jövő mestersé-

ge, foglalkozása címerét, cégérét formázza meg. 

Pályázati feltételek:  

 Pályázhat minden 10–15 éves Komárom-Esztergom megyében élő és/vagy tanuló diák. 
 Bármilyen eszközzel és technikával készült kép (rajztechnika, montázs, kollázs, papírkivágás, ragasztá-

sos technika, fotó).  
 Méret kidolgozott állapotban max. 40x60 cm. Digitálisan kitétel a JPG formátum. A képek mére-

te/adatnagysága max. 5 MB, a felbontás 300 DPI lehet. A későbbi képkidolgozás feltétele, hogy a 
rövidebbik oldal min. 1552 pixel, a hosszabb oldal max. 3000 pixel legyen.  

 Egy pályázó max. 2 alkotással pályázhat. 
 

Díjazás:  

Az alkotásokat szakmai zsűri mellett a palyakep.hu oldalon – kizárólag az ábrázolt szakma/foglalkozás 
elnevezésével – a pályázatok beérkezését követően közönségszavazásra bocsátjuk 2019. november 4-ig. A 
legjobb művek a Komárom-Esztergom Megyei Pályaválasztási Kiállításon bemutatásra kerülnek.  
Szabadkézi és digitális technika szerint az I., II., III. helyezett, valamint a legtöbb közönségszavazatot kapott 
alkotások készítői díjazásban részesülnek. 

Díjátadó 2019. november 9., szombat, a megyei Pályaválasztási Kiállítás helyszínén. 
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2019. október 18., péntek 13.00 óra 

BEKÜLDÉSI CÍM  
- SZEMÉLYESEN VAGY POSTÁN: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. , I. emelet – kitöltött és aláírt jelentke-
zési lappal; 

- DIGITÁLISAN a fotót és a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot csatolt fájlként a 
kissne.anda.klara@komarom.gov.hu e-mailcímre.  
Fájlnév formája ékezetek nélkül:  PÁLYÁZÓ CSALÁDI NEVE_KERESZTNEVE_AZ ÁBRÁZOLT FOGLALKO-
ZÁS VAGY SZAKMA RÖVID ELNEVEZÉSE. (Pl.: TÓTH_TAMÁS_COACH) 
 
JELENTKEZÉSI LAP: http://palyakep.hu/tartalmak/palyazatok. 

A csomagoláson vagy Tárgymezőben kérjük feltüntetni: Mesterségem címere. 
 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

     Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
 
 
 

További információ: Kissné Anda Klára (E-mail: kissne.anda.klara@komarom.gov.hu, Tel.: +36 34 513-580) 


