
A Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) Magyar Nemzeti Bizottsága, 

a Magyar Földrajzi Társaság 

és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 

meghirdetik a 

2021-ES ICA TÉRKÉPRAJZ-PÁLYÁZATOT 
 

A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA) 1993 óta 

kétévente megszervezi ezt a versenyt. Magyarország mind a tizennyolc korábban megtartott 

nemzetközi versenyen képviseltette magát és több magyar térképrajz díjat is kapott 

(http://terkepismeret.elte.hu/VERSENYEK). Csak néhány nevet említünk az utolsó 

versenyekből: 2009-ben Papp Adrienn (Budapest, tanára Szalai Zsuzsanna), 2015-ben Sturcz 

Valentina (Budapest, tanára Szabó Júlia) és 2019-ben Kunos Luca (Budapest, tanára Györk 

Krisztina). Reméljük, a 2021-es versenyre is sok magyar térképrajz készül és közöttük megint 

lesz olyan, amelyik a nemzetközi versenyben is az elsők között lehet. 

 

A 2021-es verseny témája: “Térkép a jövőről” 

 

A nevezési korhatár 15 év. A gyerekek egyénileg vagy maximum három fős csoportokban 

küldhetik be munkáikat. A beküldött munkákat négy korcsoportban bírálja a zsűri: 6 évesnél 

fiatalabb, 7–8 éves, 9–12 éves és 13–15 éves. 

 

A maximális oldalméret A3 (42x29,7 cm). Mindegyik beküldött  térkép hátoldalára a 

következő adatokat kérjük olvashatóan, ceruzával felírni; ezenkívül a térképhez csatolni kell 

egy cédulát ugyanezekkel az adatokkal: 

 Mű címe; 

 Szerző neve, életkora; 

 Tanár (magán benevezés esetén a szülő) neve; 

 Iskola neve és címe; 

 E-mail cím 
A munkákat a következő címre kell küldeni: 

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet 

Budapest 
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A borítékra kérjük ráírni: ICA térképrajz-verseny 

A beküldési határidő: 2021. március 22. 

 
A magyar zsűri legalább egy, de maximum hat térképet választ ki, figyelembe véve a különböző 

korcsoportokat, a térképek grafikai és kartográfiai minőségét, eredetiségét és üzenetét. Minden 

résztvevő elismerő levelet, a díjazott munkák szerzői oklevelet és térképészeti vonatkozású ajándékot 

kapnak. Az országos szinten győztesnek nyilvánított térképeket elküldjük a Nemzetközi Térképészeti 

Társulásnak és 2021. július 19. és 23. között, az ICA 30. Nemzetközi Konferencia keretében kiállítják 

Firenzében (Olaszországban). Egy nemzetközi zsűri értékeli a kiállított térképeket és korcsoportonként 

maximum három díjat fog kiosztani. A nemzetközi zsűri odaítélhet elismerő okleveleket is az általuk 

erre érdemesnek tekintett munkákra, illetve egy Kreativitási díjat is adnak. Emellett a kiállítás 

látogatói egy közönségdíjra is leadhatják a voksukat. 

 

A verseny részletes leírása, szabályzata és a versenyhez kapcsolódó, letölthető dokumentumok a 

http://terkepismeret.elte.hu/2021-es-verseny címen találhatók. 
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