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Fotópályázat – „A közösségi közlekedés fotós szemmel” 

 

Részvételi szabályzat 

 

 

A VOLÁN Egyesülés a 2021-2022. évekre tervezett közösségi közlekedést népszerűsítő 

kampányának keretein belül ismét meghirdetésre kerül a fotópályázati felhívása 

amatőr és hobbi fotósok számára, a közösségi közlekedésről, a közösségi 

közlekedési járművekről, a közösségi közlekedési járművek és a természet/műemlékek 

kapcsolatáról készült alkotások beküldésére. 

 

1. Pályázat szervezője 

 

„A közösségi közlekedés fotós szemmel” elnevezésű fotópályázat (továbbiakban: 

pályázat) szervezője a VOLÁN Egyesülés (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; 

cégjegyzékszám: 01-07-090037). 

 

2. Pályázaton történő részvétel feltételei 

 

A pályázaton olyan lelkes amatőr és hobbi fotós magánszemélyek jelentkezését várjuk, 

akik rendelkeznek magyarországi lakó,- vagy tartózkodási hellyel és a 16. életévüket 

betöltötték. A 16. életévüket betöltött, de 18. életévüket be nem töltött pályázók esetén 

szülői hozzájárulás szükséges. 

 

A VOLÁN Egyesülés azon pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyek megfelelnek a 

jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek. Azok a pályázatok, amelyek a jelen 

szabályzatban rögzített alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a pályázatból 

automatikusan kizárásra kerülnek. 

 

A pályázatra történő nevezés díjtalan. 

 

3. Pályázatra várt fényképek kategóriái 

 

A pályázatra a hazai közösségi közlekedési társaságok által üzemeltetett járművekről 

várunk fényképeket az alábbi kategóriákban:  

 

• közösségi közlekedési járművek „találkozása” – olyan fotókat várunk, ahol több 

közlekedési jármű (pl.: autóbusz és vonat) egyszerre szerepel a fényképen. 

• közösségi közlekedési járművek és a jellegzetes hazai tájak/műemlékek 

kapcsolata – olyan fotókat várunk, ahol a közlekedési jármű éppen a jellegzetes 

hazai tájakon (pl.: Bükk, Balaton) vagy egy építészeti alkotás (pl.: Országház) előtt 

közlekedik vagy ott parkol. 
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• életképek a közösségi közlekedésben – olyan fotókat várunk, amelyek 

életképeket mutatnak be, akár a közösségi közlekedési járműveken, akár az 

autóbuszpályaudvarokon, megállókban. 

 

4. A pályázatra beküldendő fénykép(ek) technikai paraméterei és egyéb előírások 

 

A pályázatra kizárólag digitális fényképpel lehet nevezni. A beküldött fényképek 

formátuma „JPG” kiterjesztés, az egyes fényképek mérete pedig max. 5 MB legyen. Egy 

pályázó kategóriánként maximum 5 – saját maga által készített – fényképpel nevezhet. 

Amennyiben egy pályázó több mint 5 fényképet tölt fel, az első 5 feltöltött fényképe 

minősül a pályázatának. A pályázatokat – a pályázó elérhetőségeit tartalmazó 

elektronikus adatlap kitöltésével – a VOLÁN Egyesülés honlapján, 

http://www.volanegyesules.hu/fotopalyazat címen lehet elektronikusan benyújtani. Az 

elektronikus adatlap kitöltésével a pályázó a jelen részvételi szabályzatot, valamint 

adatkezelési tájékoztatót kifejezetten elfogadja, továbbá kinyilvánítja részvételi 

szándékát. 

 

A fotó(k) fájlnevét ékezetes betűkkel írva kell megadni az alábbi minta alapján: Fénykép 

címe_Vezetéknév_Keresztnév_Kép készítés dátuma.jpg. (pl.: Autóbusz 

naplementében_Kiss_József_20210901). 

 

A pályázatra olyan képek nevezhetőek be, melyek a 2022. évben készültek. A 

pályázó kizárólag a saját maga által készített, eredeti alkotással pályázhat. 

 

5. Pályázat beküldése 

 

Pályázó a pályázatát a http://www.volanegyesules.hu/fotopalyazat weboldalon 

rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, nevének (vezetéknév és keresztnév), e-

mail címének, telefonszámának megadásával (a telefonszám megadása nem kötelező) 

és fényképek csatolásával, valamint a jelen Részvételi szabályzat és annak mellékletét 

képező Adatkezelési tájékoztató elfogadásával nyújthatja be. A nevezésre szolgáló 

elektronikus felületen szereplő információknak egyeznie kell fájlnévben olvasható 

feliratokkal (részletesen a fájlnevekről lásd 4. pontban). 

Szabálytalannak minősülnek azok a pályázatok, amelyek különösen, de nem 

kizárólagosan (i) a képek obszcén szavakat tartalmaznak, obszcén tartalmúak (ii) 

szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai 

nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a pályázat témájától 

eltérő tárgyat, illetve a VOLÁN Egyesüléstől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) 

internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a 

Szervezők jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) 

egyéb módon jogsértőek. A pályázat tartalmáért a pályázó vállalja a felelősséget, az 

ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a pályázó viseli. 

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a 

http://www.volanegyesules.hu/fotopalyazat
http://www.volanegyesules.hu/fotopalyazat
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pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása vagy igénye merülne fel, az ezzel 

kapcsolatos felelősség kizárólagosan a pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből 

eredő követeléseket a VOLÁN Egyesülés, illetve felhasználási joggal rendelkezők 

jogosultak a pályázóra áthárítani. VOLÁN Egyesülés fenntartja a jogot, hogy a fenti 

alapelveket megsértő pályázók pályázatait kizárja. 

 

6. Pályázat időtartama 

 

A pályázat időtartama: 2022. október 1. 0:00 perc - október 31. 23:59 perc 

 

7. Beküldött pályázatok értékelése 

 

A pályázatokat 5 tagú zsűri bírálja el. A VOLÁN Egyesülés fenntartja a jogot, hogy a 

zsűri személyi összetételét bármikor és egyoldalúan módosítsa. 

 

A zsűri tagjai külön-külön értékelik és egytől tízig terjedő skálán pontozzák a 

beérkezett fényképeket. A fényképek sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok 

összesített eredménye határozza meg. Amennyiben két vagy több pályázat is azonos 

pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel 

meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri 

tagnak egy szavazata van. A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel 

nem lehet élni. 

 

A pályázat díjazása kategóriánként: 

I. hely: 100.000,- Ft-os pénzjutalom 

II. hely: 50.000,- Ft-os pénzjutalom 

III. hely: 25.000,- Ft-os pénzjutalom 

A díjra való jogosultság nem átruházható. 

A Szervező bármely díj bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja. 

 

8. Eredményhirdetés 

 

A beküldött Pályázatokat a szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2022. november 18. 

napjáig. A Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni 

különösen, hogy a díjazott megfelel-e a Részvételi szabályzat minden rendelkezésének. 

 

A díjazott pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2022. november 21. és 

november 25. között történik az online nevezési felületen megadott elérhetőségek 

valamelyikén. A VOLÁN Egyesülés a nem díjazott pályázókat semmilyen formában nem 

tájékoztatja. A VOLÁN Egyesülés fenntartja a jogot arra, hogy a díjak átadására 

személyesen, díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor. Amennyiben a díjazott pályázó a díját 

nem veszi át, az adott díj másnak nem kerül átadásra. 
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Amennyiben a díjak átadására személyesen, díjkiosztó ünnepségen kerül sor, a díjazott 

hozzájárul a róla készült kép,- és hangfelvétel készítéséhez, közzétételéhez, valamint 

köteles a következő adatainak megküldésére: lakcím, adóazonosító jel, 

társadalombiztosítási azonosító jel, születési hely és idő, anyja neve, bankszámlaszám. 

A személyes adatok védelmét a Szervező a Részvételi szabályzat részét képező, a 

Szervező által rendelkezésre bocsátott mindenkor aktuális Adatkezelési tájékoztatóban 

leírtak szerint biztosítja. 

 

9. Felelősség és szavatosságok 

 

A nevezés során a pályázó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, az 

elektronikus felületen meghatározott körben. A pályázó az adatok megadásával 

kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok 

más harmadik felek jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a VOLÁN 

Egyesülésnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint ezekkel a 

költségekkel kapcsolatosan felmerült díjak és költségek megtérítésére személyes 

feltétlen és kifejezett kötelezettséget vállal. 

 

A pályázó a fényképeinek a Részvételi szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató 

kifejezett elfogadásával és a nevezés beküldésével elfogadja a pályázat feltételeit. 

Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a VOLÁN Egyesülés a beküldött fényképeket térítés 

nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj 

megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja a pályázó nevének 

feltüntetésével VOLÁN Egyesülés honlapján, a VOLÁN Hírlevél nyomtatott számában 

és egyéb – általa szabadon meghatározott – felületeken és formában felhasználja. Ez 

azonban nem jelent kizárólagos használati jogot, a pályázó a fényképeivel továbbra is 

szabadon rendelkezik. 

 

A pályázatként benyújtott fényképek tartalmáért teljes jogi felelősség a pályázót terheli. 

A VOLÁN Egyesülés felelősségét kifejezetten kizárja. A pályázók fénykép beküldésével 

kijelentik és szavatolják különösen, hogy (i) szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz 

kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal, (ii) a fényképek egyedüli és 

kizárólagos szerzői, (iii) a beküldött fényképek nem sértik harmadik személyek 

személyhez fűződő jogait, (iv) az általa beküldött fénykép kizárólag olyan személyek 

képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a fénykép elkészítéséhez és a pályázatba 

történő beküldéséhez, továbbá (v) szavatol azért, hogy a beküldött fényképen szereplő 

személyektől esetlegesen megfelelő adatvédelmi hozzájárulással rendelkezik. 

 

A VOLÁN Egyesülés fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely pályázó részéről 

bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a pályázat céljával bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott 

gyanúja felmerül, az érintett pályázót a pályázatból indoklás és külön értesítés nélkül 

kizárja. 
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A Szervező nem vállal felelősséget a weboldalon felmerülő technikai problémákért, a 

rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét 

azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerbe 

jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a 

hozzáférést meggátolják.  

 

A Szervező nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal okozott következményekért sem. 

 

A díjazottakat esetlegesen terhelő adófizetési kötelezettség megfizetését Szervező 

nem vállalja át. 

 

A VOLÁN Egyesülés fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a VOLÁN Egyesülés a pályázat 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A VOLÁN Egyesülés 

fenntartja a jogot arra, hogy jelen pályázatot bármikor és azonnali hatállyal visszavonja, 

törölje vagy felfüggessze, továbbá arra is, hogy a nyertesség esetén felsorolt díjakat 

egyoldalúan módosítsa. 

 

10. Adatvédelmi rendelkezések 

 

Pályázó a 1. sz. mellékletben rögzített Adatvédelmi irányelveket a fényképeinek 

beküldésével automatikusan elfogadja. 

 

Budapest, 2022. szeptember 29. 

 


