Fenntarthatóság Éve 2020
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Tájékoztatás
„Álmodd meg Te az Európai Hulladékcsökkentési Hét legjobb magyar
akciószervezőinek járó díjat” alkotópályázat
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Álmodd meg Te az Európai
Hulladékcsökkentési Hét legjobb magyar akciószervezőinek járó díjat!” címmel
alkotópályázatot hirdet.
I. A Pályázat célja
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2009-ben kezdte meg tevékenységét, hogy nemzetközi
szinten népszerűsítse a hulladékgazdálkodás lehetséges alternatíváit. Az immáron évtizedes
múltra visszatekintő kezdeményezés célja, hogy Európa legtöbb tagállamában egyszerre
kerüljön sor olyan programok, projektek, események, rendezvények, versenyek
megrendezésére, amelyeknek a célja, hogy felhívják a figyelmet a hulladék csökkentésének
szükségességére, lehetőségeire. A minden év novemberében megvalósuló programsorozathoz
önkéntes alapon lehet csatlakozni.
Magyarországon eddig számos oktatási intézmény, állami vagy önkormányzati szervezet,
civil szervezet, vállalkozás, sőt számos magánszemély is szervezett az elmúlt években olyan
programot, amellyel a hazai környezettudatosság színes tárháza került bemutatásra be.
Az idei Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi programszervezői által szervezett
rendezvényeket, eseményeket, akciókat a szaktárca által felkért zsűri is díjazni kívánja.
A pályázati felhívásunk most azoknak szól, akik szeretnének részt venni a hazai díjak
megálmodásában és elkészítésében, az Európai Hulladékcsökkentési Hét célkitűzésének
megfelelően valamilyen feleslegessé vált, kidobásra ítélt dolog, eszköz, tárgy, alkotórész
felhasználásával.
Mi a díjakat megalkotókat is díjazni szeretnénk! Ezért arra hívunk fel minden, kreatív
ötletekben gazdag, környezettudatos pályázni kívánót, hogy készítse el azt a díjat bármilyen anyagból, bármilyen technikával- , amelyet a hazai zsűri majd odaítélhet a
magyar hulladékcsökkentési programszervezők legjobbjainak.
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II. A Pályázati feltételek
A pályázaton 16. életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt.
Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás
nevezhető.
Korábbi pályázatokon díjat nyert alkotások nem vehetnek részt a pályázaton.
Egy pályázó maximum 3 pályaművet küldhet be.
A zsűri által átadásra javasolt, nyertes pályaművekre vonatkozó felhasználási jogokat a
pályázók a pályázat kiírójára ruházzák annak érdekében, hogy a pályaműveket a
nagyközönségnek is be lehessen mutatni, azok díj formájában az I. pontban foglaltak szerint
átruházhatóvá váljanak a díjazottakra.
A pályamű a díj, amelynek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika használható
(szobrászati, festészeti, kreatív ipari alkotás is lehet a pályamű stb.).
Fontos kikötés hogy a pályamű elkészítéshez, legyártáshoz használandó alapanyag valamilyen
hulladék vagy abból újrahasznosított anyag kell, hogy legyen, így például használt textil, irodai
papírhulladék, PET hulladék stb. A pályázatnak a felhasznált alapanyag bemutatását is
tartalmaznia kell. Ehhez csatolni kell a mű elkészültét dokumentáló, fotókkal alátámasztott
írásos beszámolót (maximum 20 e karakter).
A pályázatra csak már legyártott, megalkotott pályaművek benyújtásával lehet pályázni.
A pályaműveket a zsűri fogja rangsorolni és eldönteni, hogy melyik pályamű lesz a később
megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi programjai közül az IIII. helyezetté, illetve melyik lehet különdíj.
Az alkotást jeligéjével vagy címmel szükséges ellátni.
Ugyancsak jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázati kiírás mellékletében szereplő
pályázati adatlapot valamint nyilatkozatot kitöltve és aláírva a pályázathoz csatolni, ahogyan a
fent említett szöveges dokumentációt is.
Az alkotásokat a pályázatkezelő részére a következő címre kérjük postán vagy személyesen
eljuttatni:
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Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf: 180.
A pályázat beküldésének határideje: 2020. november 16. (hétfő)
A pályázatokat a Dr. habil. Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és
fenntarthatóságért felelős államtitkár által felkért bizottság értékeli.
A pályázat díjazása:
A pályázatra beérkező díjtervek közül összesen négy pályamű kerül jutalmazásra az alábbiak
szerint:
1. helyezett: 200 e Ft,
2. helyezett: 150 e Ft,
3. helyezett: 100 e Ft,
a különdíjas alkotás: 50 e Ft
vásárlási utalványban részesül.
Budapest, 2020. október 22.
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1. MELLÉKLET
„Álmodd meg Te az Európai Hulladékcsökkentési Hét legjobb magyar
akciószervezőinek járó díjat” alkotópályázat – Pályázati adatlap
A pályázati adatlapot kérjük olvashatóan, teljes körűen kitölteni és aláírással ellátni, ellenkező
esetben a beérkező pályázat nem kerül elbírálásra.
Az alkotás címe: ..........................................................................................................................
A pályázó neve: ...........................................................................................................................
A pályázat eredményéről értesítendő:
 szülő (törvényes képviselő)  pályázó
 neve: ................................................................................................................................
 mobiltelefonszáma: .........................................................................................................
 e-mail címe:......................................................................................................................
Kelt.: ……………………………………………
aláírás
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2. MELLÉKLET
Nyilatkozat kiskorú pályázó részére
A pályázó törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy a pályázatra benyújtott pályamű egyéb
pályázaton nem került benyújtásra.
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan
és kizárólagos felhasználási jogait az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: ÉMI) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM)
részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. §
szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot
is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben
felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére
történő átengedését.
A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az
ITM és az ÉMI által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média
felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának
átengedése térítésmentesen történik. A pályázaton való részvétel céljából megadott személyes
adatok vonatkozásában, a pályázatban részt vevők adatvédelmi jogai a következők:
Az adatkezelő neve: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Az adatfeldolgozók nevei: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.; Innovációs
és Technológiai Minisztérium.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: a pályázaton való részvétel.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnése.
A pályázó törvényes képviselője tájékoztatást kérhet a pályázati adatlap kitöltésével megadott
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését az adatkezelőtől. A
pályázó törvényes képviselőjének kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg személyes adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatokat törölni kell, ha kezelése jogellenes,
ha az érintett törvényes képviselője kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésről a
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pályázót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
A pályázó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti
és Információs Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. A hatósági eljárás
kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az adatkezelőnek megküldeni vitarendezés céljából.
Mint a pályázó törvényes képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a fenti adatokat kezelje. Tudomásul veszem, hogy
az adatkezelés és adattovábbítás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. A hozzájárulásom
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A bíráló bizottság pártatlanságában megbízom és döntését elfogadom.

Kelt.: ……………………………………………

a pályázó törvényes képviselőjének aláírása
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3. MELLÉKLET
Nyilatkozat nagykorú pályázó részére
Kijelentem, hogy a pályázatra benyújtott pályamű egyéb pályázaton nem került benyújtásra.
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan
és kizárólagos felhasználási jogait az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: ÉMI) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM)
részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. §
szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot
is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben
felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére
történő átengedését. A pályázó a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az ITM
és az ÉMI által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média felületein
szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése
térítésmentesen történik.
A pályázaton való részvétel céljából megadott személyes adatok vonatkozásában, a pályázatban
részt vevők adatvédelmi jogai a következők:
Az adatkezelő neve: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Az adatfeldolgozók nevei: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.; Innovációs
és Technológiai Minisztérium
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Az adatkezelés célja: a pályázaton való részvétel
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnése
A pályázó tájékoztatást kérhet a pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését az adatkezelőtől. A pályázó kérelmére
az adatkezelő tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
személyes adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg
a kért tájékoztatást.
A pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatokat törölni kell, ha kezelése jogellenes,
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ha az érintett kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésről a pályázót, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.
A pályázó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti
és Információs Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. A hatósági eljárás
kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az adatkezelőnek megküldeni vitarendezés céljából.
Mint Pályázó kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. a fenti adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés és
adattovábbítás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. A hozzájárulásom visszavonása nem
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A bíráló bizottság pártatlanságában megbízom és döntését elfogadom.

Kelt.: ……………………………………………

a pályázó aláírása

