
 

Fotópályázat 
SZABÁLYZAT 

 

Szervezők:  

Az „Ezerarcú EUrópa” c. fotópályázatot a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint az általa működtetett Veszprém Megyei Europe Direct iroda (továbbiakban 

Szervezők) hirdeti meg a 2021. évi Európa-nap alkalmából. 

Háttér: a minden évben megrendezett Európa-nap (május 9.) az európai béke és egység ünnepe. 

Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban olyan új politikai és 

gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely lehetetlenné teszi a háborút a 

kontinens országai között. A mai Európai Unió kialakulását a Schuman-javaslattól számítjuk. 

A fotópályázat témája ezen alkalomból a szabad mozgás, utazás, amely az uniós polgárság 

egyik alappillérének számít.  

Pályázat időtartama: 2021. április 12 – május 9. 

Résztvevők:  

A Pályázatban kizárólag az a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt 

(továbbiakban Pályázó), aki saját fotókat küld be, rendelkezik Veszprém megyében 

tartózkodási vagy lakóhellyel, és az alábbi részvételi feltételeket maradéktalanul teljesíti.  

A Pályázatban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

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. 

Részvételi feltételek: 

• a részvétel ingyenes; 

• csak amatőr fotósok pályázhatnak; 

• pályázónként maximum 3 darab SAJÁT készítésű fotó küldhető be; 

• a fotókon szerepelhet személy is, de ez esetben csak és kizárólag maga a pályázó; 

• a fotókat e-mailben várják a Szervezők a veszprem@europedirect.hu címre legkésőbb 

2021. április 30. 24.00 óráig; 

• a fotókhoz kötelezően mellékelendő információk: pályázó neve, születési éve, 

telefonszáma, e-mail címe, fotó címe, készítésének pontos helye (ország, város, nemzeti 

park stb.); 

• az e-mailben a Pályázónak az alábbi nyilatkozatot kell tennie: „A Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei Europe Direct iroda által 

hirdetett „Ezerarcú Európa” c. fotópályázatra beküldött fotó(i)mat a Szervezők a 
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honlapjukon, 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.”  

• A fenti nyilatkozat(ok) hiányában a pályázat érvénytelen.  

 

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. 

Fotókkal szemben támasztott követelmények:  

• méret: min. 500 kbyte, max. 5 megabyte; 

• a fotók témái az alábbiak lehetnek:  

o a Pályázó valamely uniós tagállamban (kivéve Magyarország) tett utazása során 

saját maga által megörökített épített örökség, különlegesség, ritkaság, tárgy stb. 

(a fotón a pályázóval vagy nélküle); 

o a Pályázó valamely uniós tagállamban (kivéve Magyarország) tett utazása során 

saját maga által megörökített természeti szépség, különlegesség, ritkaság stb. (a 

fotón a pályázóval vagy nélküle); 

• 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.  

Fotók beküldési határideje: 2021. április 30. 24.00 

Fotók elbírálása:  

A beérkezett fotókból előválogatást követően a Szervezők a legjobbnak ítélt, max. 20 fotót 

közzéteszik a Europe Direct Veszprém Facebook oldalán.  

2021. május 3. 8.00 és május 8. 17.00 között bárki szavazatot (like) adhat a közzétett fotókra. 

A három legtöbb szavazatot elnyerő fotó készítője díjazásban részesül. (I.,II., III. helyezett).  

A nyertes képek és készítőiknek nevei a Europe Direct Veszprém Facebook oldalán 

bejegyzésben (poszt) jelennek meg 2021. május 9-én.    

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

szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelőssége kizárt. 
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Nyeremények:  

I. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány a Balaton Plázában található MK Leder üzletben  

II. helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány a veszprémi Gusto Delicate-ben 

III. helyezett: „Bakancslista – Magyarország, 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél” c. könyv  

 

Nyertes értesítése, nyeremény átvétele:  

A Szervezők a Pályázat nyerteseit e-mailben is értesítik legkésőbb május 14-ig.  

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

• az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; 

• bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Pályázat során jogosulatlan előnyre tett szert; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Pályázat menetét/eredményét bármilyen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja; 

• jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

A nyeremények kizárólag személyesen, a Szervezők székhelyén (8200 Veszprém, Radnóti tér 

1.) vehetők át egy előre egyeztetett időpontban. Meghatalmazott általi átvételre van lehetőség 

érvényes meghatalmazás birtokában.  

A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a 

Szervező viseli a postaköltséggel együtt, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a 

főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei stb.) a nyertest terhelik. 

 

Adatkezelés: 

A Pályázóval kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, mint a Szervezőket működtető jogi személy minősül adatkezelőnek. A Pályázattal 

kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint 

kerül sor. Az adatkezelő a Pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen 

Szabályzatban meghatározott célokra kezeli: 

Az adatkezelés célja: a Pályázat lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.  

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

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

bekezdés a) pontja).  

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím (postacím), telefonszám, születési hely és idő, e-

mail-cím, adóazonosító jel, továbbá a pályázó képmása, amennyiben a pályázó maga szerepel 

a képe(ke)n. 

https://www.libri.hu/konyv/kocsis_noemi.bakancslista-magyarorszag.html


 

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 az ajándékutalvány nyertesek adatai, amelyeket a Szervezők a 

hatályos számviteli szabályok szerint kezelnek. Nem töröljük továbbá a nyilvánosságra hozott 

képeket sem, azok a Europe Direct Veszprém facebook-oldalán továbbra is elérhetők 

maradnak. 

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a játék során történő 

adatkezelés célját megértette. A Pályázók személyes adatait a Szervezők további harmadik 

személyeknek nem adják tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaznak. 

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

a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget 

nem vállalnak. 

Egyéb:  

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 

korlátozása 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 pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető további felvilágosítás: 

veszprem@europedirect.hu  

Veszprém, 2021. április 11. 
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