
 

 

 

 

Fenntarthatóság fotópályázat 2022 

SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

1. Hatálya:  

A jelen Szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Fejér megyei Europe Direct /Székhely: H-8000 

Székesfehérvár, Piac tér 12-14./ valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Europe 

Direct Veszprém) /székhely: H-8200 Veszprém, Radnóti tér 1./ (továbbiakban „Szervezők”) által 

meghirdetett „Fenntarthatóság fotópályázat 2022” felhívásra vonatkozik. 

 

2. A fotópályázat neve:  

Fenntarthatóság fotópályázat 2022 

A felhívás az Európai Bizottság által meghirdetett Ifjúság Európai Éve alkalmából 

kerül kiírásra. 

 

 

3. A fotópályázat menete: 

Közzététel napja: 2022. augusztus 25. (csütörtök) 

Pályaművek beérkezési határideje: 2022. szeptember 25. (vasárnap)  

Kiállításmegnyitó és díjátadás: 2022. október 25. (kedd) 

 

4. Pályázó: 

• kizárólag az a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt (továbbiakban Pályázó), aki 

saját fotókat küld be, rendelkezik Veszprém vagy Fejér megyében tartózkodási vagy lakóhellyel;  

• A Pályázatból ki vannak zárva a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli hozzátartozói. 

• kizárólag amatőr fotós; 

• a Pályázatban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

 

 



 

 

 

 

5. Részvételi feltételek: 

• Pályázónként max. 3 fotó beküldése; 

• a beküldött fotók címének és készítési helyének megnevezése; 

• fotóméret: min.500 kbyte, max.5 megabyte/kép; 

• a fotókon felirat nem helyezhető el; 

• A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes 

képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), 

gradációs görbék (curves), színegyensúly (colorbalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és 

fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett 

technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes 

részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett. A fotó eredeti mondanivalóját a 

korrekciók nem módosíthatják.  

• személyes adatok (név, születési év, lakcím, telefonszám, e-mail) maradéktalan megadása; 

• pályaművek beküldése e-mailben a fejer@europedirect.hu címre legkésőbb 2022. szeptember 25. 

23.59-ig. 

• az e-mailben a Pályázónak az alábbi nyilatkozatot kell tennie: „A Fejér Megyei Europe Direct 

iroda és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Europe Direct Veszprém iroda) által 

hirdetett „Fenntarthatóság fotópályázat 2022” c. fotópályázatra beküldött fotó(i)mat a 

Szervezők a honlapjaikon, Facebook oldalaikon, kiadványaikban és promóciós anyagaikon 

időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatják nevem feltüntetésével.”  

• amennyiben a Pályázó is szerepel a fotón, akkor a fenti nyilatkozat kiegészítendő az alábbival: 

Nyilatkozom továbbá, hogy saját magam szerepelek a fotó(k)on, amely(ek)nek megjelentetéséhez 

hozzájárulásomat adom.”  

• amennyiben a Pályázón kívüli személy (is) szerepel a fotón, akkor a Pályázó kiegészítően 

nyilatkozik az alábbival: Nyilatkozom továbbá, hogy X.Y. szerepel a fotó(k)on, amely(ek)nek 

megjelentetéséhez hozzájárulását adta, és rendelkezek tőle hozzájáruló nyilatkozattal, amelyet a 

Szervezők kérése esetén bemutatok.” 

A fenti nyilatkozat(ok) hiányában a Pályázat érvénytelen.  

A Szervezők nem kötelesek vizsgálni a képek eredetét, a Pályázó által elkövetett esetleges szerzői 

jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelőssége kizárt. 

Amennyiben a Pályázó jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 

valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a pályázatban nem jogosult részt venni, illetve abból 

automatikusan kizárásra kerül. 

 

6. Értékelés:  

A Szervezők által felkért 3 szakember (zsűri) végzi a pályaművek értékelését, összesen három 

pályaművet választanak ki, amelyek díjazása a 7. pont szerint történik. 

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy alkalmas pályamű hiányában nem díjaznak három 

alkotót. 

 



 

 

 

 

7. Díjazás: 

Első helyezett: 60.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány 

Második helyezett: 40.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány 

Harmadik helyezett: 20.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány 

Továbbá közönségdíj is kiosztására kerül, amelynek nyertese Europe Direct ajándékcsomagot kap. 

A közönségdíjat a kiállításon szereplő pályaművekre adott szavazatok alapján, a legtöbb szavazatot 

elnyerő pályamű tulajdonosa kapja. 

A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem válthatók.  

A nyeremények átvétele (1-3. helyezett) átvételi elismervény ellenében történik a kiállításmegnyitó 

helyszínén. A közönségdíjas pályamű nyereménye – személyes átadás hiányában - postai úton kerül 

feladásra a kiállítás bezárását követő 5 napon belül. 

  A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a             

Szervezők viselik. 

 

 

8. Kiállítás:  

A zsűri által kiválasztott legjobb 20 pályamű kerül kiállításra.  

A kiállításmegnyitó időpontja: 2022. október 25. (kedd) 

A kiállítás helyszíne: Igéző, 8000 Székesfehérvár, Basa utca 1. 

 

9. Adatkezelés:  

A pályázattal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervezők közül a Fejér Megyei Europe 

Direct iroda minősül adatkezelőnek. A pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos 

jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint kerül sor. A Fejér Megyei Europe Direct 

iroda a pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott 

célokra kezeli: 

Az adatkezelés célja: a fotópályázat lebonyolítása, nyeremények átadása. 

Az adatkezelés jogalapja: a Pályázó önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, 

egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1)            

bekezdés a) pontja).  

A kezelt személyes adatok köre:  

• valamennyi Pályázó esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő  

• díjazott Pályázó esetén ((kivéve a különdíjas Pályázó): név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, 

születési idő, születési hely, adóazonosító jel  

Az érintett neve az azonosításhoz, a születési idő a részvételi jogosultság megállapításához, a 

kapcsolati adatok az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükségesek. 

 



 

 

 

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a Pályázat lezárását követő 45 napon belül törlésre  

kerülnek, kivéve a nyertesek adatai, amelyeket a Fejér Megyei Europe Direct iroda a hatályos 

számviteli szabályok szerit kezel.  

Pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a pályázat során történő adatkeze-

lés célját megértette.  

A Pályázó személyes adatait a Fejér Megyei Europe Direct iroda további harmadik személyeknek 

nem adja tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaz.  

A Pályázó a Pályázatban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a 

Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem 

vállalnak. 

 

 

10. Egyéb rendelkezések:  

 

A Pályázó az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. 

A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázat-

ban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges 

hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, 

kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősséget.  

 

A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet 

küld be (így annak személyhez fűződő szerzői jogosultja saját maga, illetve közösen létrehozott mű 

esetén az saját magát, illetve szerzőtársát illeti), továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a beküldött 

képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.  

 

Amennyiben a beküldött fotó(ka)t illetően kétség merült fel, a fényképpel kapcsolatos személyhez 

fűződő és vagyoni szerzői jogosultságok tisztázása és bizonyítása a Pályázót terhelik. Ebben az 

esetben minden felelősség és kártérítési kötelezettség kizárólag a fotó(k) beküldőjét, a Pályázót 

terheli.  

 

A Pályázó műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi valamint felhasználási mód és mérték korlátozá-

sa nélküli, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervező számára, 

így különösen, de nem kizárólagosan, hogy a Szervező a képről másolatot készítsen, azt saját 

gazdasági céljaira felhasználja. 

 

A Szervezők fenntartják a jogot – indokolt esetben- a Pályázat módosítására, megszakítására, 

felfüggesztésére. 

 

Székesfehérvár, 2022.augusztus 25. 

Fejér Megyei Europe Direct iroda 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Europe Direct Veszprém) 

 


