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RAJZPÁLYÁZAT  
 
Milyen lesz a repülés 20 év múlva? 

 

 
 

 
2014. november 29-től az esztergomi repülőtér id. Rubik Ernő nevét veszi fel. 

Az immár hagyományos Rubik-naphoz kapcsolódóan a GRANTE Zrt., a 
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoport, a Gépipari 

Tudományos Egyesület és az Ister-Granum EGTC rajzpályázatot hirdet Milyen 
lesz a repülés 20 év múlva? címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várunk, 

amelyben a pályázók bemutatják, hogyan képzelik el a repülést két évtized 
múlva. Milyen repülővel fognak repülni, és milyen eszközöket használnak majd 

akkor a légi közlekedésben és a szállításban.  
 

Fontosabb tudnivalók: 
 

Beküldési határidő 2014. november 17. 

 

Pályázati 

résztvevők 

6-14 éves korig  

(a pályázat értékelése 6-8, 9-11, 12-14 éves korosztályos 
bontásban történik) 

 

Technikai 
feltételek 

Vegyes technika 
A művek beadási formátuma: A/4-es vagy A/3-as méretű 

alkotás. Paszpartu, keret nem szükséges. 
Az alkotások jobb alsó sarkában kérjük az alkotó 

aláírását. 
A pályamunkák hátoldalán jól olvashatóan szerepeljen az 

alkotó diák neve, életkora, iskolája, osztálya, valamint a 
mű címe. 

Az alkotás mellett vagy a hátlapon kérjük, hogy adják 
meg a felkészítő tanár nevét, telefonszámát és e-mail 

címét. 
 

Egy pályázótól csak egy pályaművet fogadunk el! 
A pályaműveket postai úton a  

GRANTE ZRT. Esztergom, 2501, Pf.:84 címre   

RUBIK RAJZPÁLYÁZAT megjelöléssel kérjük elküldeni. 

http://www.istergranum.eu/
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A képek másolata (digitalizált formában) a  

rubik.rajzpalyazat@gmail.com e-mail címre is 
elküldhető. 

Értékelés A beérkezett alkotásokat háromtagú zsűri bírálja. A 

legötletesebb és egyúttal a legszebben, legigényesebben 
elkészített műveket díjazzuk. 

 
Díjat kap korosztályonként az első három pályamű 

alkotója illetve a felkészítő tanáraik. 
 

A zsűri tagjai: 

Merényi György (Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesülete) 

Prof. Dr. Makkay Imre tanszékvezető egyetemi tanár 
Balla Gergely grafikusművész  
 

Eredményhirdetés A beérkezett alkotások közül november 23-ig választjuk 

ki a díjazottakat, erről e-mailben értesítést küldünk. A 
nyertesek névsorát és a pályamunkákat a 

www.istergranum.eu oldalon tekinthetik meg.  
 

Jogi feltételek A pályázat benyújtásával a pályázó, illetve törvényes 

képviselője hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
pályaművét az Ister-Granum EGTC az általa kezelt 

honlapon (www.istergranum.eu) és Facebook oldalakon 

közzétegye. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 
kiválasztott művek a GRANTE Zrt. tulajdonába 

kerüljenek, valamint ahhoz is, hogy az Ister-Granum 
EGTC – a pályázaton történő részvétel, illetve ha a 

pályázaton sikeresen szerepel, a mű felhasználása 
céljából – a pályázó személyes adatait – a célhoz 

szükséges mértékben – kezelje. A pályázaton történő 
részvétellel a pályázó, illetve törvényes képviselője 

tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a pályázati 
kiírás feltételeit. 
 

További információ Ister-Granum EGTC 

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 
Tel: + 36-33/509-355, Mobile: +36-30/860-73-08 

E-mail: egtc@istergranum.eu  
 

Támogatók GRANTE Zrt. 
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti 

Szakcsoport  
Gépipari Tudományos Egyesület 

Magyar Repülő Szövetség 

Aeroclub Esztergom 
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