
 

 

TALENT AWARDS Ötletpályázat 2020/21 
 
 

–    Alkosd újra a világod    – 
 
 
Általános szabályok, tudnivalók: 
 

- a pályázat során minden lehetséges ponton figyelembe vesszük a COVID-19 vírus 
miatt kiírt óvintézkedéseket 

- a pályázaton maximum 2 fős csapatok indulhatnak 
- alsó korhatár: 18 év 
- a pályázat első két szakasza egy MOME-n belül és egy országos szinten meghirdetett 

részből áll. A MOME-s pályázathoz szükséges, hogy a csapat összes tagja (maximum  
2 fő) hallgatói- vagy alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen a MOME intézményével 

- aki a jelen pályázat lebonyolításában, elbírálásában részt vesz, nem pályázhat 
- egy személy csak egy csapatban vehet részt, egy csapat csak egy tervet adhat le 
- a pályázaton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrált csapatok 

a regisztrációs időszak végén jutnak hozzá a pályázati adatlapokhoz, azonban már 
most elkezdhetnek dolgozni a megoldásokon! 

 
 
 
BELSŐS pályázat – MOME 
 
 
Üdvözlünk a 2020/21-es Talent Awards belsős pályázatán! Az alábbiakban minden szükséges 
információhoz hozzájuthatsz annak érdekében, hogy megépíthesd saját tervezésű, akár 4.5x6 
méteres LEGO fotómozaikodat! 
 
A pályázati részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 
A regisztrációs lap elérhető itt 2020. december 31. éjfél (kizárólag MOME Polgárok részére.  
A regisztrált csapatok központilag ellenőrzésre kerülnek): 
 
https://forms.gle/E7PFrYpJ7uQT8MV8A 
 
A határidő után regisztrált pályázók nem vesznek részt a versenyben! 
 
Pályázati időszak: 2021. január 1. - 2021. február 28. 
 
Eredményhirdetés, díjátadó és kiállítás: április 

https://forms.gle/E7PFrYpJ7uQT8MV8A


 

 

 
A nyertes csapat terveinek pontosítása, építése a MOME és a LEGO Csoport szakembereivel  
a díjátadó után kezdődik. A munkát a 2021-es év második felében mutatjuk be. 
 
 
A pályázat ezen szakaszának négy kötelező eleme a következő: 
 

A) Egy általad választott LEGO Art szett újragondolása az adott szettben 
található kockákból.  

B) Saját terv egy LEGO fotómozaik megépítésére. 
C) AR (Augmented Reality) tartalom koncepció a fotómozaik terved mellé. 
D) 5-10 db fázisfotó, screenshot, egyéb vizuális dokumentáció a munkáról, 

munkafolyamatról. 
 
A zsűrizés a fotómozaik tervek alapján történik, a többi rész kötelező, de nem befolyásolja  
az eredményt. Az A) pontra vonatkozóan, a LEGO Art szettek újragondolásánál különdíjat 
osztunk ki! 
 
Részletek: 

 
A) LEGO Art szettek újragondolása 
 
Válassz az alábbi 4 szett közül egyet és tervezz egy új képet a megadott kockákból!  
A tervet digitális rajz/fotó formájában adhatod le az erre kijelölt platformon. 
 
A szettek összerakási instrukcióit és a doboz tartalmára vonatkozó információkat itt találod: 
 
IRON MAN: 

https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31199 
 
The Beatles: 

https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31198 
 

Andy Warhol’s Marilyn Monroe: 
https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31197 

 
STAR WARS: The Sith: 

https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31200 
 

 
 
 

https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31199
https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31198
https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31197
https://www.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/31200


 

 

Pályázati feltételek: 
 
 

- A LEGO Art szettek nem kombinálhatók sem egymással, sem egyéb LEGO elemekkel. 
Ha kiválasztottál egy szettet, ezt később nem változtathatod meg! 

 
- Méretbeli megkötés nincs, a maximális használható elemek száma a dobozon belül 

található elemek számától függ. 
 

- A választható LEGO Art szettek megtekinthetők, fizikailag is elérhetőek lesznek  
az erre kijelölt pontokon a MOME területén. A Covid-19 miatt kesztyű és maszk 
használata kötelező, egy légtérben egyszerre maximum egy csapat + 1 személy 
tartózkodhat! Bővebb információt csak a regisztrált pályázók kapnak! 

 
- A legjobb 10 fotómozaik terv mellé tartozó Art szettek kiállításra kerülnek a díjátadó 

gálán! 
 

 
   
 
B) Fotómozaik 
 
Tervezz egy maximum 6x4.5 méteres képet. A terv pixelszintű, méretarányos részletességgel 
készüljön, legyen kivehető a LEGO-jellege. A zsűri ezt a munkát fogja bírálni!  
Az első helyezett munkája megépítésre és kiállításra kerül. 
 
 

- Maximális méret: 6x4.5 méter (~1.5 méter=192 db, 1x1-es LEGO kocka. 1.5x1.5 
méter=36 864 db 1x1-es LEGO kocka) 

- Kétféle típusú elem közül választhatsz, az egész LEGO-kép ebből fog 
összeállni. Az elemek NEM kombinálhatók egymással! Kódok: 98138, 614121 

- A szín tetszőleges, de vedd figyelembe a LEGO színpalettáját! Nem minden 
elem található meg minden színben! Segítséget itt találsz. A pályázat lezárása 
után a színek változtatásának lehetőségét fenntartjuk, de a tervező 
beleegyezése nélkül nem véglegesítjük! 

- Egy csapat csak egy munkával pályázhat, egy személy csak egy csapatban 
szerepelhet. 

- Síkban és egy rétegben gondolkozz!  
- A kép tartószerkezetének, alapjának és rögzítésének tervezése NEM része  

a pályázatnak! 

https://www.bricklink.com/catalogColors.asp


 

 

- Amiben gondolkozhatsz: saját grafikák, saját fotó adaptáció, optikai 
illúziók/hatások, mintázatok, városkép, természet, fantáziavilág,  
rajz adaptáció, stb. 

- Amit NEM tartalmazhat a terved: beazonosítható ételt vagy italt 
forgalmazó/gyártó cégek és termékek, cég logók/nevek, bármi, ami alapján 
ténylegesen be lehet azonosítani egy céget, bármilyen szellemi tulajdonban 
lévő, jogvédett termék, fegyverek – fegyvernek tűnő tárgyak (lőfegyverek, 
harckocsik, szúró-vágó fegyverek, stb.), politikai személyiségek/pártok, 
orvosságok, függőséget okozó szerek (alkohol, cigaretta, stb), valláshoz 
köthető személyek, tárgyak, épületek, bármilyen nem megújuló energiaforrás 
(kőolaj, földgáz, stb.) és a hozzájuk tartozó jellegzetes épületek  
(pl. benzinkutak), erőszakos cselekedet vagy ahhoz köthető események, 
tárgyak, rasszista üzenetet tartalmazó vagy arra utaló alkotások, más játékok  
– Barbie, Hot Wheels stb. – használata, feltüntetése. Járműveket lehet – repülő, 
autó, stb., kivéve olajszállító és ehhez hasonló járművek. 

- A nyertes csapat tervét a tervezőkkel együtt továbbfejlesztjük minden,  
az építéshez szükséges szempontot figyelembe véve! 

 
C) AR (Augmented Reality) koncepció 
 
Mi is az AR? Forrás: Wikipédia 
 
A kiterjesztett valóság vagy augmentált valóság (angolul augmented reality, AR)  
a valóság egyfajta virtuális (látszólagos) kibővítése, amikor például egy mobiltelefon 
kamerájával szétnézve vagy egy erre a célra létrehozott szemüveget használva a valós 
környezetbe virtuális elemeket vetítünk. 
 
Találj ki egy Augmented Reality (kiterjesztett valóság) tartalmat a fotómozaik terved mellé! 
Elég a koncepció és pár látványterv, nincs szükség programozásra! 
 

- Az AR tartalom effektív létrehozása nem része a pályázatnak. 
- Koncepciódban ügyelj a tartalom megvalósíthatóságára (az elkészítés igen 

költséges lehet, próbálj reális keretek között gondolkodni. Akár állókép, 
hang/zene is megjelenhet, akár egyszerűen elkészíthető mozgókép is). 

- Az AR tartalom változtatásának lehetőségét fenntartjuk, de a pályázó 
beleegyezése nélkül nem véglegesítjük! 

 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiterjesztett_val%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1lis_val%C3%B3s%C3%A1g


 

 

D) WERK, dokumentáció  
 
Készíts összesen 5-10 darab werk fotót/screenshotot/fázisfotót! A képen látható személyek, 
tárgyak legyenek megfelelően kivehetők. A nyertesek fotói az eredményhirdetéssel 
egyebkötött kiállításon kerülnek bemutatásra. 
 
A beérkezett anyagokat a LEGO Hungária Kft. és a MOME külön díjazás nélkül felhasználhatja 
saját célra! 
 
Pályázni lehet minden olyan ötlettel, amely más személy szerzői, vagy egyéb jogát nem sérti. 
 
Érvénytelen a pályázat: 
 

- a fenti pályázati feltételeknek nem felel meg, 
- a kért formátum nem felel meg (például a pályázati anyag hiányos), 
- nem érthető, a csatolt fájl nem a megfelelő méretű, formátumú), 
- határidőn túl érkezik be. 

 
 
Jó tervezést! 
 
 
Díjazás, nyeremények: 
 
A leadott pályázatok közül a legjobb 10 csapat kerül versenybe. Az ő munkáik automatikusan 
bekerülnek a LEGO TALENT AWARDS díjkiosztó gálájához tartozó kiállítás repertoárjába.  
A 10 csapat közül az első három helyezett kap díjazást. Az első helyezett a 2020/21-es 
TALENT AWARDS győztese, akinek a fotómozaik-terve a későbbiekben megépül majd.  
A közös építésben részt vehet a TALENT AWARDS pályázattal párhuzamosan zajló országos 
pályázat szegmensének győztese is. A fotómozaik összeállításával kapcsolatos részletek  
az eredményhirdetés után kerülnek egyeztetésre a nyertes csapattal. 
 
A díjátadóra és az eredményhirdetésre – előzetes tervek szerint – 2021 tavaszán 
megrendezésre kerülő MOME kiállításon kerülne sor, amennyiben ezt az aktuális 
egészségügyi helyzet és szabályozás lehetővé teszi. 
 
 
LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ címerek 
LEGO Disney's Mickey Mouse 
LEGO Könyvesbolt 
LEGO Lombház 



 

 

LEGO Fiat 500 
LEGO Art készletek (új szettek érkeznek 2021. januárban) 
LEGO tervezői workshopok 
KFI kurzus 
MOME OPEN tanfolyam 
Workshopok 
TALENT AWARDS innovációs díj 
 
 
A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult 
módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül 
visszalépni.  
 
Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja,  
hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles  
az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben 
haladéktalanul értesíteni.  
 
A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a zsűri 
mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes 
kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti.  
 
A változtatás lehetőségét fenntartjuk! 
 
A Pályázó a pályázatra történő regisztrációval a fenti feltételeket tudomásul 
veszi és elfogadja. 
 
 
 


