
A 

MAGYAR ÍJ ALAPÍTVÁNY 
 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hotel Kapitány támogatásával 
 

az elmélyült kutatómunkát és alapos felkészültséget igénylő 

íjkészítő kézművesség megbecsülésére, valamint 
a minél hitelesebb IX-XI. századi magyar íjrekonstrukciók készítésének inspirálására 

 
 

pályázatot hirdet AZ ÉV MAGYAR ÍJA – 2016. díj elnyerésére 

 

A díjat az az íjkészítő kaphatja 
akinek – akár kedvtelésből, akár üzleti jelleggel – készített íja 

megfelel a pályázati és bírálati feltételeknek, 
és azt a Magyar Íj Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriuma által felkért 

Bíráló Bizottsága a díjra javasolja. 

 

I. A díj 

● AZ ÉV MAGYAR ÍJA elismerő oklevél 

● Egyedi cizellálású aranyozott plakett 

● 100 000 Ft támogatás további íjak készítéséhez 

 

II. A pályázat feltételei 

1. A díj elnyerésére az íj készítője pályázhat. 

2. A díj az íj készítőjét illeti. 

3. Egy íjkészítő legfeljebb három íjával pályázhat. 

4. Egy íj csak egyszer nyerheti el a díjat. 

5. A pályázat díjmentes. 

6. A pályázat beküldésével az íj készítője hozzájárul ahhoz, hogy róla és az íjról 

fénykép- és videófelvétel készüljön, mely a pályázattal összefüggő 

dokumentumokkal és információkkal együtt nyilvánossá tehető. 

7. Az eredményhirdetés után minden íj visszakerül készítőjéhez, a dokumentációkat 

az Alapítvány őrzi meg. 

8. A kuratórium és a Bíráló Bizottság tagjai, illetve hozzátartozói nem pályáznak a 

díjra. 

 

 



III. A pályázat benyújtásának módja 

1. A pályázati dokumentációnak 2016. szeptember 30-án 20:00 óráig kell 

megérkezni az Alapítvány részére. 

2. Az íjanként elküldendő dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a. Az Íjkészítő adatlapja és Nyilatkozata (1. melléklet) Postán küldendő! 

b. Az Íj adatlapja (2. melléklet) E-mailen küldendő! 

c. Legalább három nagyfelbontású (minimum 5 megapixeles) fénykép az 

íj nyugalmi, felajzott és feszített állapotáról. E-mailen küldendő! 

3. A pályázati anyagban szereplő hiányos vagy nem egyértelmű információk esetén 

az Alapítvány egy alkalommal, három (3) napos határidővel e-mailen hiánypótlást 

kérhet. A hiánypótlás eredménytelensége esetén a pályázat elutasítható. 

4. A dokumentáció és a hiánypótlás beérkezését e-mailen visszaigazolja az 

Alapítvány, mellyel egyidejűleg az íjak készítői meghívást kapnak a bírálatra 

és az azt követő eredményhirdetésre, ahová a pályázatra jelölt íja(ka)t el kell 

hozniuk. 

 

IV. A bírálat feltételei 

1. Az íj szakmai bírálatát az Alapítvány kuratóriuma által felkért Bíráló Bizottság 

végzi, amely javaslata alapján a kuratórium dönt „Az Év Magyar Íja” díj 

odaítéléséről. A Bíráló Bizottság tagjainak neve az eredményhirdetésen kerül 

nyilvánosságra. 

2. A bírálat alapfeltétele, hogy az íj feleljen meg a Hungarikummá nyilvánított 

„IX-XI. századi Magyar Íj” leírásának és paramétereinek.  

Lásd itt: http://magyarij.hu/images/docs/MagyarIj.pdf 

3. Az íjak gyakorlati vizsgálata az alábbiak szerint történik. 

a. A Bíráló Bizottság tanulmányozza a beküldött dokumentumokat. 

b. A gyakorlati vizsgálathoz a készítőnek kell felajzani az íjat (szükség 

esetén segítséget nyújtunk). 

c. A vizsgálat során az íjkészítőnek (vagy az általa felkért személynek) 

tesztlövéseket kell leadnia az íjjal (szükség esetén segítséget nyújtunk). 

A lövéseket a készítő által biztosított - legalább három - céllövő heggyel 

szerelt, fatestű és madártollú nyíllal kell végrehajtani. 

d. A gyakorlati vizsgálat alatt az íjak fizikai-mechanikai vizsgálatát is 

elvégzi a bizottság. 

http://magyarij.hu/images/docs/MagyarIj.pdf
http://magyarij.hu/images/docs/MagyarIj.pdf


4. A gyakorlati vizsgálatot követően a Bíráló Bizottság visszavonul és zárt ülésen 

szemrevételezéssel tovább vizsgálja a leajzott íjakat (méreteit ellenőrzi, minőségi 

és esztétikai szempontból értékeli stb.), majd javaslatot tesz a díjra. 

 

V. A pályázat időrendje és lefolyása 

1. 2016. szeptember 4. – A pályázati felhívást kihirdetése 

az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán, közösségi portálokon, valamint 

direkt e-maileken 

2. 2016. szeptember 30. 20:00 óra – A pályázati dokumentumok 

befogadásának határideje 

a. A postai úton küldendő dokumentumokat a 

     MAGYAR ÍJ ALAPÍTVÁNY – 2100 Gödöllő, Vasvári Pál u. 18. 

b. az e-mailen küldendő dokumentumokat pedig a 

     hungarikum@magyarij.hu címre kérjük elküldeni. 

3. 2016. október 3-án 20:00 óráig az Alapítvány e-mailen visszaigazolja a 

beérkezett dokumentumokat, egyúttal - szükség esetén - hiánypótlást kér. 

Amennyiben a megadott időpontig nem kap visszaigazolást a készítő, 

mindenképpen érdeklődjön a 0630 9246807-es telefonszámon. 

4. 2016. október 6. 20:00 óra – A hiánypótlás beérkezésének határideje. 

5. 2016. október 29. – Bírálat és eredményhirdetés 

Helyszín: Hotel Kapitány****superior Wellness Szálloda és Történelmi 

Rendezvénycsarnok 

Érkezés a hotel recepciójához 10 óra 30 percig! 

Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. Térképhez kattintson ide. GPS: 46.984960, 17.281519 

Igény jelzése esetén az íjkészítőknek szállítást vagy útiköltség hozzájárulást biztosít az 

Alapítvány, előre egyeztetett mértékben és formában. 

a. 11:00 óra – Az íjak gyakorlati vizsgálata az íjkészítők közreműködésével 

A készítőknek személyesen el kell hozni a benevezett íja(ka)t. 

b. A Bíráló Bizottság zárt ülése 

A zárt ülés alatt a vendégek megtekinthetik a Középkori Élményparkot, annak 

múzeumát, ahol különleges ritkaságok, köztük VII-XVI. századi nyílhegyek 

láthatók nagy számban, valamint a Hintó- és Utazókocsi kiállítást, a 

Nemzetközi Szablyagyűjtemény és Fegyverkiállítást. 

mailto:hungarikum@magyarij.hu
https://www.google.hu/maps/place/46%C2%B059%2705.9%22N+17%C2%B016%2753.5%22E/@46.98496,17.2804093,429m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.98496!4d17.281519?hl=hu


c. 14:00 órakor – Ünnepélyes eredményhirdetés 

a Hotel Kapitány****superior Wellness Szálloda Mátyás király termében 

Az íjkészítők köszöntése, a Bíráló Bizottság bemutatása, VIP vendégek 

gondolatai, a győztes íj kihirdetése, készítőjének bemutatása és gondolatai. 

d. Állófogadás - a Hotel Kapitány mintagazdaságából származó termékekből 

meghívottak. 

e. A Sümegi Vár megtekintése 

f. 17:00 órakor – Történelmi lovasbemutató (75 perc) 

 

Az élménypark, a múzeum, a vár és a történelmi lovasbemutató 
megtekintése ingyenes, a „Várkapitány Úr ajándéka”. 

 
 

A Magyar Íj Alapítvány elérhetőségei 
 

 honlap: http://magyarij.hu 
 e-mail: hungarikum@magyarij.hu 
 telefon: szakmai kérdésekben Bencsik Péter: 0630 939 6131 

  szervezési kérdésekben Borbély László: 0630 924 6807 
 fax: 0628 999 699 

postacím: 2100 Gödöllő, Vasvári Pál u. 18. 
 
 
 
 

AZ ÉV MAGYAR ÍJA – 2016. pályázat támogatói 
 
 

                    

 


