Fenntarthatóság éve 2020
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Tájékoztatás
„Fiatalokkal a fenntarthatóságért” című kreatív poszter pályázat kiírása
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Fiatalokkal a fenntarthatóságért”
címmel kreatív poszter pályázatot hirdet a Fiatalok Világnapja alkalmából.
Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a fiatalok nemzetközi napjának nevezte ki. A
világnap alkalmából „Fiatalokkal a fenntarthatóságért” címmel kreatív poszter pályázatot
hirdetünk meg középiskolások és egyetemisták számára, hiszen a fiatalabb generáció
bevonása a fenntarthatósági tevékenységbe kiemelkedően fontos.
A fiatalok kulcsfontosságú szerepet töltenek be egy társadalomban, éppen ezért a mai
világnap és ehhez kapcsolódóan a pályázat célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot
és fórumot, amikor elmondhatják azt, hogy mi mindent tesznek a társadalomért, a
környezetünkért, a fenntarthatóságért, a gazdaságért.
Mindannyian tiszta Magyarországot szeretnénk. Ennek megvalósításában pedig mindenkire
számítunk!
Pályázati feltételek
A pályázatra középiskolások és egyetemisták pályaműveinek beérkezését várjuk.
A pályázaton egy pályázó több pályamunkával is részt vehet.
A meghirdetett pályázatra olyan poszterek beérkezését várjuk, amelyek bemutatják azt, hogy a
fiatalok mit tesznek a fenntarthatóságért, hogyan óvják a környezetünket, hogyan építik a
környezettudatos gondolkodást a mindennapjaikba.
Fontos célkitűzés, hogy az alkotások kreatív és innovatív formában mutassák be, hogy lehet
fenntarthatóan élni, mindannyian tehetünk egy tisztább és fenntarthatóbb jövőért.
Pályázati kategóriák
- középiskolások
- egyetemisták
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Pályázati anyag tartalma
A pályázatokat elektornikus formában (PDF 300dpi, maximum 5MB-os digitális fájl) kérjük
benyújtani. A pályázat melléklete a maximum. 500 szavas magyarázat, poszterleírás a
pályázati téma poszteren megvalósított értelmezéséről, amelyben minden olyan információ
feltüntetésre kerülhet, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a Pályázó.
A pályázatot jeligével kell ellátni. A pályázati kiírás mellékletében szereplő pályázati
adatlapot valamint nyilatkozatot, továbbá egy a pályázó közoktatási intézménye által
kiállított, a pályázó aktív státuszát és jogviszonyát alátámasztó hallgatói jogviszonyt, vagy
iskolalátogatási igazolást a pályázathoz csatolni szíveskedjenek.
A pályázatot a pályázatkezelő részére a következő e-mail címre kérjük eljuttatni:
fenntarthatosag@emi.hu
A pályázat beküldésének határideje: 2020. szeptember 30. (szerda)
A pályázatokat a Dr. habil. Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és
fenntarthatóságért felelős államtitkár által felkért bizottság értékeli. A bírálóbizottság
fenntartja a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne
ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.
A nyertes pályázatok díjazása az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Budapest, 2020. augusztus 12.

70.000 Ft értékű vásárlási utalvány
50.000 Ft értékű vásárlási utalvány
30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
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1. MELLÉKLET
„Fiatalokkal a fenntarthatóságért” című kreatív poszter pályázat – 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. MELÉKLET
Nyilatkozat kiskorú pályázói 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 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.
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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. MELÉKLET
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, 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.
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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

