
 

 
 

Egy kattintás, ami összeköt! –  
Fedezd fel az EGT és Norvég Alap 

hazai eredményeit 
Fotópályázat 

 
Pályázati szabályzat 

 
A Miniszterelnökség, mint az EGT és Norvég Alapok 2009-2014-es időszakának hazai 
végrehajtásáért felelős Nemzeti Kapcsolattartója (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi 
utca 20-22.) a jelen Pályázati szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott 
’Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az EGT és Norvég Alap hazai eredményeit’ 
című fotópályázatot (továbbiakban: Fotópályázat) szervez, amelynek lebonyolításában a 
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (székhely: 1037 Budapest, 
Szépvölgyi út 39. 1. emelet), mint szervező és adatkezelő működik közre. A 
Miniszterelnökség és a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. a 
továbbiakban együttesen: Szervezők. 
 
Jelen szabályzat tartalmazza a Fotópályázatra irányadó, valamint a képekre vonatkozó 
felhasználási megállapodást is.  
 

I. Részvételi feltételek  
 
A Fotópályázaton azok a természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 14. 
életévüket, elfogadják a jelen Szabályzatot, elektronikus úton megküldik az elkészített 
képet a norvegalap@me.gov.hu elektronikus címre, valamint megadják azokat az 
adatokat, amelyeket a Szervezők a Fotópályázatban való részvételhez kérnek.  
Amennyiben a Pályázó korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a 
Fotópályázaton való részvételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, 
az erre vonatkozó formanyomtatvány a Szabályzat 1. melléklete, melynek aláírt, 
szkennelt példányát az e-mail megküldésével egyidejűleg kell visszaküldeni a Szervezők 
részére.  
  
A Fotópályázatra csak annak tartama alatt, így 2017. május 12. 14.00 órától augusztus 
31-én 24.00 óráig, a téma kiírása után készült fényképekkel lehet nevezni.  
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A Fotópályázatból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek 
Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói. A Fotópályázatban való 
részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.  
 
A Fotópályázatban minden Pályázó kizárólag csak a saját maga által készített 
fényképekkel vehet részt. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a fényképet nem a Pályázó 
készítette, úgy a fénykép kizárásra kerül.  
 
Bármely digitális fényképezőgéppel készült fényképekkel lehet nevezni a 
Fotópályázatra. 

 
II. A Fotópályázat célja  
 

A Fotópályázat célja az EGT és Norvég Alapok 2004-2009-es és 2009-2014-es időszakában 
az Alapok által nyújtott támogatásból létrehozott projektek, vagy éppen a támogatás 
segítségével megvalósított pozitív változások minél szélesebb körben történő 
népszerűsítése. Erre tekintettel a pályamunkáknak tükrözniük kell a létrehozott, vagy 
megvalósított projektek értékeit, így bemutatva az Alapok hazai eredményeit.  

 
III. Felelősség  

 
A Pályázó felelőssége, hogy az Alapok Facebook oldalát 
(http://www.facebook.com/NorwayGrantsHungary), valamint az általa megadott e-
mail címre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő 
időben figyelemmel kísérje. 
  
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Pályázó mulasztásából eredő 
következményekért. 

 
IV. A Fotópályázat időtartama  

 
A játék időtartama: 2017. május 12. 12:00-tól 2017. augusztus 31. 24:00-ig tart, azonban a 
szervezők fenntartják a jogot a pályázat időtartamának módosítására. 
 
A pályamunkák értékelése: 2017. szeptember folyamán  
Eredményhirdetés és a díjak átvétele: 2017. ősz1 

 
V. A Fotópályázat menete 

  
A Pályázónak az elkészített képet a norvegalap@me.gov.hu elektronikus címre kell 
’Fotópályázat’ címmel és a következő személyes adatokkal megküldenie:  
 

• név,  

                                                             
1 A pontos időpontot a későbbiekben közöljük.  
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• e-mail cím, 
 
 

 

 

• telefonszám,  

• kép vagy montázs címe,  

• projekt helyszíne/neve.  
 
A Fotópályázatra való jelentkezéssel a Pályázó automatikusan elfogadja a pályázati 
szabályzatot. 
 
Egy Pályázó maximum 5 pályamunkát nyújthat be. Egy pályamunka egy darab önálló 
képből, vagy egy darab, maximum 5 képből álló, egy témát (az Alapokból megvalósult 
projekt eredményt vagy helyszínt) feldolgozó montázsból állhat.  
Az elkészült képeknek (egyenként, illetve montázsonként) az alábbi megadott 
paramétereknek mindenképpen meg kell felelniük:  
 

• a hosszabbik oldal mérete maximum 3500 pixel lehet,  
• JPG formátum, lehetőleg a legjobb minőség,  
• maximális méret 5 megabyte lehet. 

 
A Szervezők a beérkezett pályázatokat az Alapok Facebook oldalára is feltöltik.  
  
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a 
Pályázót terheli és a költség mértéke függhet a Pályázó internetszolgáltatójától, a 
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától. 

 
VI. Elbírálás  

 
A beérkezett pályamunkákat a feladatra felkért értékelő bizottság bírálja el. Az értékelő 
bizottság tagjai a Nemzeti Kapcsolattartó és a Norvég Királyság Magyarországi 
Nagykövetsége képviselőiből áll. Az értékelő bizottság a döntés megváltoztatásának 
jogát fenntartja. Az értékelő bizottság döntését követően, a Szervezők az eredményeket 
az Alapok Facebook oldalán nyilvánosságra hozzák.  

 
VII. Díjazás 

 
Az első három helyezett, a Nemzeti Kapcsolattartó és a Norvég Királyság Magyarországi 
Nagykövetsége közös tárgyjutalmában részesül. A tárgyjutalomról a későbbiekben az 
Alapok weboldalán és Facebook oldalán szolgáltatunk információt.  
 
A Fotópályázat időtartamának lejártát követően a beérkezett fényképek feltöltésre 
kerülnek az Alapok Facebook oldalán található ’Fotópályázat 2017’ nevű galériába. A 
Facebook oldalra látogatók számára a képek közzétételét követő 2 héten keresztül 
lehetőség nyílik a pályamunkákra történő szavazásra. A legtöbb szavazatot kapó 
Pályázó értékes közönségdíjban részesül. 



 

 
 
 

 
 
 

VIII. A díj átvétele  
 

A nyertes Pályázókat az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesítjük, 
valamint a Fotópályázat eredményét közzétesszük az Alapok Facebook oldalán.  
 
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy egy, az értékelő bizottság által kiválasztott 
másik Pályázót hirdessenek ki nyertesként, ha a nyertesekkel az általuk megadott 
elérhetőségen keresztül az eredményhirdetést követő 14 napon belül nem sikerül 
kapcsolatot teremteni. 
 
A nyertes Pályázók számára az ünnepélyes díjátadásra várhatóan az EGT és Norvég 
Alapok 2009-2014-es időszakának magyarországi, 2017 őszén megrendezésre kerülő 
hivatalos záró ünnepségén kerül sor, amelynek pontos idejéről és helyszínéről a 
Szervezők a díjazottakat külön értesítik. Amennyiben a nyertes korlátozottan 
cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére csak a törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. 
 
A díjak másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. 
 
Az a Pályázó, aki más szerző művével pályázott, a díjra nem tarthat igényt. Az a nyertes 
Pályázó, aki más szerző művével pályázott és díjazásban részesült, köteles a már átvett 
díjat visszaszolgáltatni. 

 
IX. Szerzői jogok  
 

A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat, továbbá kizárnak a Fotópályázatból 
minden Pályázót, akik más Pályázó szerzői jogát megsértik. A fénykép elküldésével 
okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót 
terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A Szervezők nem 
kötelesek vizsgálni a képek eredetét, a Pályázó által elkövetett esetleges szerzői jogi 
jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak. 
 
A Pályázó a fénykép elektronikus úton való megküldésével elfogadja a jelen 
Szabályzatban foglalt feltételeket, hozzájárul fényképének a felhasználásához, 
nyilvánosságra hozatalához, többszörözéséhez, művének nyilvánossághoz való 
közvetítéséhez, valamint nem tart igényt szerzői jogdíjra. 
 
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a beküldött képeket az Alapok hivatalos 
weboldalán és Facebook oldalán, nyomtatott kiadványaiban és egyéb publikációban, 
promóciós anyagaiban korlátozás nélkül használják és azokat közzétegyék.  
 
 
 



 

 
 
 

 
A Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a pályamunkát a 
Fotópályázat ideje alatt, illetve azt követően is a Fotópályázat céljára felhasználják, 
valamint kifejezetten lemond a pályamunkával kapcsolatos díjazásról. A Pályázó a 
műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi, valamint felhasználási mód és mérték 
korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged 
a Szervezők számára. 
 
A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját 
fényképet küld el, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött képpel kapcsolatos, 
szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik. 
 
 

X. A képek törlése  
 

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és 
indokolás nélkül törölni az olyan képeket:  
 

• amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, szerzői 
jogot sértenek, vagy a Pályázó egyébként nem rendelkezik a kép feltöltéséhez 
szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal;  

• amelyek közerkölcsöt, személyiségi jogot, jó ízlést vagy jó erkölcsöt sértenek;  

• amelyek bármilyen módon jogellenesek;  

• amelyek a Szervezők arculatával nincsenek összhangban, vagy valamely okból 
nem méltóak a Fotópályázat színvonalához;  

• amelyeket a Szervezők egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen akkor, ha 
a Pályázó a Fotópályázat kezdete előtt készült képpel vesz részt a 
Fotópályázatban.  

 
XI. A Szabályzat módosítása  

 
A Szervezők fenntartják a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok 
módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervezők az Alapok Facebook 
oldalán keresztül értesítik a Pályázókat.  

 
XII. Adatvédelmi nyilatkozat  

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezései alapján tájékoztatjuk a Pályázót, hogy 
a Fotópályázaton való részvételhez szükséges személyes adatok kezelése a Pályázó által 
adott hozzájáruláson alapul. A személyes adatok kezelése során a Szervezők a 
tisztességes adatkezelés elvének és a törvényesség elvének szem előtt tartásával járnak 
el.  
 
 



 

 
 
 

 
A Pályázó a fénykép elektronikus úton való megküldésével, valamint nevének és e-mail 
címének megadásával kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.  
 
A Fotópályázat során a Szervezők a jogszabály és a Pályázó hozzájárulása, az Infotv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Pályázó által 
megadott alábbi személyes adatokat, a Fotópályázat lebonyolítása és az esetleges 
nyeremény átadása érdekében: 
  

• név,  

• e-mail cím,   

• telefonszám. 
 
A személyes adatok kezelésére kizárólag a Szervezőknek a Fotópályázat lebonyolításáért 
felelős munkatársai jogosultak, valamint a személyes adatokat kizárólag ugyanezen 
személyek ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama 2017. május 12-től 2017. 

december 31-ig tart.  
 
A Pályázó az Infotv. 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá az 
Infotv. 21. § rendelkezéseinek fennállása esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen. A 
Pályázó az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait. A Szervezők kötelesek megtéríteni 
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével okozott károkat (kártérítés és sérelemdíj).  

 
XIII. Egyéb rendelkezések  

 
A Pályázó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta 
meg.  
 
A Szervezők kijelentik, hogy a Fotópályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  
 
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.  
 
  



 

 
 
 

Pályázati szabályzat 
1. sz. melléklet 

 
A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

A KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES VAGY CSELEKVŐKÉPTELEN PÁLYÁZÓ  
FOTÓPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELÉHEZ  

 
Alulírott 
(A törvényes képviselő adatai) 
Név:…………………………………………………………………………………..…. 
Születési hely:…………………………………………………………………..……… 
Születési idő:  ………………………………………………………………..………… 
Anyja születési neve:………………………………………………………………..… 
Lakóhelye (tartózkodási helye): …………………………………………….………. 
 
 korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy 
Név:……………………………………………………………………………………. 
Születési hely:………………………………………………………………………… 
Születési idő:  …………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………… 
Anyja születési neve:…………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………… 
Lakóhelye (tartózkodási helye): ……………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………. 
 

 
törvényes képviselőjeként hozzájárulok az Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az 

EGT és Norvég Alap hazai eredményeit Fotópályázaton való részvételéhez. 
 
 
Kelt: ……………….. (helység) 2107.  ………………… (hó) ……. (nap) 
 
 
 …………………………………….. 
 aláírás 
 
 
Jelenlévő tanúk aláírásukkal igazolják, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen személy törvényes képviselője a fenti nyilatkozatot előttük írta alá, 
illetve az aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. 
 

1.Tanú        2.Tanú 
 
Név:………………………………………... Név:……………………………………….. 
Lakcím:……………………………............. Lakcím:…………………………………….
  
 
Aláírás:…………………………………….. Aláírás:……………………………………. 


