
 
 

 
 

FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából fotópályázatot 
hirdet „Tisztább, fenntarthatóbb városi közlekedés” címmel!  

A győri fenntartható közlekedés (gyaloglás, kerékpározás, közösségi közlekedés) 
népszerűsítése céljából fotópályázatot hirdetünk: a pályaműveket 2019. szeptember 
14-én (szombaton) 24.00 óráig kérjük beküldeni eredeti méretben, a szerző nevével 
és a kép címével ellátva, a winkler.agoston@enykk.hu email-címre. A beérkezett 
fotókat másnap feltöltjük a „Mobilitási Hét Győr” Facebook-oldalra, ahol 2019. 
szeptember 20-án (pénteken) 12.00 óráig a Facebook valamennyi felhasználója (aki 
követi a „Mobilitási Hét Győr” oldalt) a „Tetszik” („Like”) gomb segítségével szavazhat 
az alkotásokra. A legtöbb szavazatot kapott fotók készítőit az ÉNYKK Zrt. 
„Volántourist” utazási irodáiban beváltható utazási utalványokkal jutalmazzuk. 

A fotópályázat részletes szabályzata 

I. Szervező 

A jelen Részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: 
Fotópályázat, Pályázat) szervezője az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.; a továbbiakban 
Szervező, ÉNYKK Zrt.). 

II. A Fotópályázat időtartama 

Kezdőnap: 2019. szeptember 6. 
Zárónap: 2019. szeptember 14. 

A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, valamint az ÉNYKK Zrt. honlapján, a fenntartható közlekedés 
népszerűsítését célzó kampányok során, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat 
keretében benyújtott felvételekből készült Facebook-képgalériában a beküldő nevével 
feltüntetve. 

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó) 

A Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek. 

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei 

1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs. 

2. A Pályázónak a winkler.agoston@enykk.hu email-címre el kell küldenie nevét, a 
fotót és annak címét legkésőbb 2019. szeptember 14-én (szombaton) 24.00 óráig. 



 
 

 
 

3. Az email elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Fotópályázat keretében 
beküldött fotót a Szervező a „Mobilitási Hét Győr” Facebook-oldalon, a szerző nevének 
feltüntetésével határozatlan ideig közzé tegye. 

4. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet 
felhasználni. 

5. Egy Pályázó legfeljebb 3 darab fényképfelvételt küldhet be.  

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények 

1. A fotók témája kizárólag a fenntartható győri közlekedéssel (gyaloglás, 
kerékpározás, közösségi közlekedés) kapcsolatos témát ábrázolhat, ami a pályázat 
nevéhez köthető. 

2. A Pályaműnek nem szükséges a Fotópályázat időtartama alatt készülnie, korábban 
készült fényképfelvételekkel is lehet pályázni, amennyiben azok valamennyi egyéb 
feltételnek megfelelnek. 

3. A fényképfelvételeknek természetes körülmények között kell készülniük. A korrekció 
a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek 
(levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), 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. Fenti 
előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti. 

4. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan 
kizárásra kerülnek a pályázatból. 

5. A fényképfelvételek készítése során figyelembe kell venni a fotón esetlegesen 
szereplő személyek személyiségi jogait. A Pályázónak rendelkeznie kell a 
fényképfelvételen jól felismerhető személyek beleegyezésével is a fotók 
felhasználását illetően. 

6. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti 
méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) 
JPEG formátum. A fotókon vízjel vagy felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, az 
emailben kell megadni. 

7. A Pályázó a fényképfelvétel beküldésével kijelenti, hogy: 

- az általa elküldött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását 
tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Pályázatba történő 
beküldéshez, 
- az általa elküldött fényképet a Pályázó készítette, illetve korlátozásmentesen 
rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával, 
- a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve 
kereskedelmi megjelöléseket, 



 
 

 
 

- a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, 
törvényes érdekeit,  
- a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom, 
- kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen (ellenszolgáltatás követelése nélkül) 
beleegyezik, hogy a fényképet a Szervező közétegye a Pályázat jelen szabályzat IV. 
pont 3. pontja szerinti weboldalán.  

VI. A Pályaművek elbírálása 

1. A Pályaművek a „Mobilitási Hét Győr” Facebook-oldalon jelennek meg, ahol 2019. 
szeptember 15-től (vasárnaptól) 2019. szeptember 20-án (pénteken) 12.00 óráig a 
Facebook valamennyi felhasználója (aki követi a „Mobilitási Hét Győr” oldalt) a 
„Tetszik” („Like”) gomb segítségével szavazhat az alkotásokra. (A Facebookon a 
„Tetszik” gomb alatt elérhető további reakciók közül az „Imádom”, „Vicces”, „Hűha” 
jelzések is pozitív szavazatnak számítanak, a „Szomorú” és „Dühítő” reakciók viszont 
nem számítanak szavazatnak sem pozitív, sem negatív értelemben.) A Szervező a 
szavazatok összegzését követően, legkésőbb 2019. szeptember 20-án (pénteken) 
24.00 óráig kihirdeti az első, második és harmadik helyezett képet (illetve azonos 
számú szavazat esetében holtversenyt). 

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye 

1. A fotópályázat első helyezettjének díjazása: 30.000 Ft összegű utazási utalvány, 
amely az ÉNYKK Zrt. „Volántourist” utazási irodáiban váltható be. 

A fotópályázat második helyezettjének díjazása: 20.000 Ft összegű utazási utalvány, 
amely az ÉNYKK Zrt. „Volántourist” utazási irodáiban váltható be. 

A fotópályázat harmadik helyezettjének díjazása: 10.000 Ft összegű utazási utalvány, 
amely az ÉNYKK Zrt. „Volántourist” utazási irodáiban váltható be. 

2. Az utazási utalványok 2019. december 31-ig válthatók be.  

3. Holtverseny esetén az érintett díjkategóriákra vonatkozó nyeremények összege 
összevonásra és egyenletesen elosztásra kerül az azonos számú szavazatot kapott 
fotók készítői között. (Azaz: az 1-2. helyen történő holtverseny esetében mindkét 
díjazott 25.000 Ft összegű utalványt kap, a 2-3. helyen történő holtverseny esetében 
mindkét díjazott 15.000 Ft összegű utalványt kap, az 1-2-3. helyen történő holtverseny 
esetében mindhárom díjazott 20.000 Ft összegű utalványt kap, illetve háromnál több 
azonos első pontszám esetében is 60.000 Ft összegű utalvány kerül egyenletes 
elosztásra.) 

4. A Szervező az elbírálást követően a fotópályázat első három helyezettjét a 
nyeremény átadásáról a pályázatban megadott email-címen értesíti.  

A díjak a 2019. szeptember 21-én (szombaton) a Győr belvárosában megrendezésre 
kerülő „Volán-relikviák vására” rendezvény keretén belül kerülnek ünnepélyes 
átadásra, 16.00 órakor. A díjazottak személyazonosságukat fényképes okmány 
bemutatásával (személyi igazolvány, útlevél stb.) igazolhatják, a díjak átvételét pedig 
átvételi elismervény aláírásával nyugtázzák. Az a díjazott, aki a fenti ünnepélyes 



 
 

 
 

átadáson nem tud részt venni, 2019. december 2-ig veheti át díját az ÉNYKK Zrt. győri 
telephelyén (9027 Győr, Ipar utca 99.), előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a 
díj átvételére a Pályázó hibájából a fenti időpontig nem kerül sor, az ÉNYKK Zrt. az 
utazási utalványt a Fotópályázatot megrendelő Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére adja át további felhasználásra. 

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. 

VIII. Egyéb tudnivalók 

1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban 
szereplő feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót.  

2. A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános 
bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével 
a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, 
típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Fotópályázatot 
a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa. 

3. A Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak 
megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi szabályzatban említett pályázói, 
vagy harmadik személytől származó vagyoni vagy nem vagyoni igényt elutasít. 

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános 
bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a 
Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 
Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a 
Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak 
minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.  

5. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, illetve az azt 
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. 

6. A játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. 

IX. Adatkezelés 

1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat keretében általa benyújtott fénykép, 
valamint a pályázó neve nyilvánosságra kerüljön, azokat a Szervező reklám-
promóciókhoz felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás 
nélkül. A Pályázó hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az ÉNYKK Zrt. a Pályázók 
személyes adatait (név, e-mail cím) az értesítés és a személyes kommunikáció 
érdekében kezelje. 

2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat 
illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja. 



 
 

 
 

Az adatkezelés célja: a „Tisztább, fenntarthatóbb városi közlekedés” című 
fotópályázat lebonyolítása, dokumentálása és publikálása a „Mobilitási Hét Győr” 
Facebook-oldalán, illetve a pályázat során beküldött fényképek a Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az ÉNYKK Zrt. által a pályázat lezárását követő jövőbeni 
felhasználása a győri fenntartható közlekedést népszerűsítő promóciós anyagokon és 
honlapokon. 

A kezelt adatok köre: 
- A pályázók vonatkozásában: név, email-cím, fénykép, fénykép címe, 18 év alatti 

pályázó személy esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló neve. 
- A nyertesek vonatkozásában: név, email-cím, fénykép, fénykép címe, 18 év 

alatti pályázó személy esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló neve. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint az adatkezelés 
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél 

Az adattárolás határideje: 
- A pályázók neve és a fényképek vonatkozásában: A Pályázó által beküldött 

fénykép fenti célú felhasználása a Pályázat lezárását követően a megjelölt 
Facebook-oldal működésének teljes időtartamáig. 

- A nem nyertes pályázók e-mail címe, 18. évnél fiatalabb pályázó törvényes 
képviselőjének neve vonatkozásában a cél megvalósulásáig. 

- A nyertes pályázók személyes adatinak vonatkozásában: 8 év 

Az adattárolás módja: elektronikus 

3. Az adatkezelő adatai és jogorvoslati tájékoztató 
Az adatkezelő: ÉNYKK Zrt. 
Székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 
Elérhetősége: enykk@enykk.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: az L Tender- Consulting Kft képviseletében Horváth Hajnalka,  
Elérhetősége: adatvedelem@enykk.hu  
 
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának 
igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,  
 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint 

jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Társaságnak már nincs rá 
szüksége,  

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 élhet adathordozhatósághoz való jogával  
 

Az ÉNYKK Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a 
GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten 
tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, 
jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli 
tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre 



 
 

 
 

felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz 
szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt 
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon 
belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két 
hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt 
kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, 
úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a 
figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata 
alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, 
esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az 
intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi 
tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes 
eljárási szabályokat honlapunkon is elérhetővé tettük. 


