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           Részvételi szabályzat  

 
 
 
 
„Írj egy ivókutat az iskolád udvarára!” címmel a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1138 Budapest, 
Váci út 182.), (továbbiakban, mint Szervező), a jelen részvételi szabályzatban (továbbiakban 
Szabályzat) meghatározott irodalmi pályázatot (a továbbiakban Pályázat) hirdeti meg általános 
iskolában vagy középiskolában tanuló diákok számára (a továbbiakban Pályázó) az alábbi 
feltételekkel.  
 
Jelen Szabályzat tartalmazza az irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a beérkező 
pályaművekre vonatkozó felhasználási megállapodást is. A Szervező egyben a Pályázat adatkezelői 
feladatait is ellátja. 
 

 
I. Részvételi feltételek 
 
A Pályázaton az az udvarral rendelkező általános iskolában vagy középiskolában (szakmunkás képző, 
szakközépiskola, középiskola, gimnázium) tanuló diák vehet részt, aki a Fővárosi Vízművek Zrt. 
szolgáltatási területén található települések valamelyikén – Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, 
Budapest, Dunabogdány, Halásztelek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Százhalombatta, Szigetmonostor, 
Szigetszentmiklós, Tököl – található intézményben tanul, továbbá elfogadja a jelen Szabályzatot, 
valamint lehetőség szerint törvényes képviselője (szülő / gondviselő) e-mail címéről küldi be 
pályaművét az ivokut@vizmuvek.hu e-mail címre.  
 
A Pályázatot tartalmazó elektronikus levélhez csatolni kell azt az iskola igazgatója, vagy nyilatkozatra 
jogosult tisztviselője által aláírt és scannelt / befotózott szándéknyilatkozatot is (továbbiakban 
Szándéknyilatkozat), amelyben arról nyilatkozik, hogy az oktatási intézménynek szándékában áll a 
nyertes pályaműért járó, az iskolának felajánlott ivókutat saját pénzügyi erőforrásokat felhasználva 
telepíttetni az udvarán és azt rendeltetésszerűen használni.  
Amennyiben a Pályázó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Pályázaton részt 
venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Pályázat beküldéskor az e-mailhez 
ezért szintén csatolni kell a Pályázó egyik törvényes képviselője által aláírt beleegyező nyilatkozatot 
scannelve / befotózva, amelyben a törvényes képviselő beleegyezik gyermeke / gondozottja 
Pályázaton való részvételébe, elfogadja a Szabályzatban foglaltakat, az adatkezelésre vonatkozó 
feltételeket és a beérkező pályaművekre vonatkozó felhasználási megállapodást.  
 
A Pályázatra csak a Pályázat tartama alatt – 2018. október 5-től 2018. november 25-ig – beérkezett, a 
pályázati kiírás időtartamának első napja után készült verssel, mesével, vagy novellával lehet nevezni.  
 
A Pályázaton való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti. 
A Pályázaton minden Pályázó kizárólag csak a saját maga által készített pályaművel vehet részt. 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályamű nem a Pályázó munkája, úgy a pályamű kizárásra 
kerül.  
 
A Pályázatokat Ariel betűtípussal írva, Hordozható Dokumentum Formátumban (pdf-ben) elmentve e-
mailen kell benyújtani. 
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II. A Nyereményjáték célja 
 
A Pályázat célja, hogy a fennállásának 150 éves évfordulóját ünneplő Fővárosi Vízművek megismerje 
az általános iskolákban és középiskolákban tanuló fiatal korosztály gondolatait a vízzel kapcsolatban, 
az általuk benyújtott igényes irodalmi műveken keresztül. 
 
 

III. Határidők 
 
A Pályázó felelőssége, hogy a Pályázati kiírást, valamint azon e-mail címhez tartozó postafiókot, 
melyről a Pályázat beérkezett (korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen Pályázó esetén 
ez lehetőség szerint az egyik szülő postafiókja legyen), a kellő időben figyelemmel kísérje / kísértesse, 
a beérkező üzenetekre és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítésekre vonatkozóan. 
A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó mulasztásából eredő következményekért, így különösen 
nem biztosít meghosszabbított határidőt Pályázó részére. 
 
 

IV. A Pályázat időtartama 
 

 A Pályázat időtartama: 2018. október 5. és 2018. november 25. közötti időszak. 

 Zsűrizés és értékelés: 2018. november. 26. és 2018. december 5. közötti időszak. 

 Eredményhirdetés időpontja: 2018. december 11. 

 Ivókutak átadása: az eredményhirdetést követően az iskolákkal egyeztetett időpontban a 
Szervező szállítja ki a kutakat az intézményekhez.  

 Könyvutalványok átadása: az eredményhirdetés napján személyesen vagy azt követően 
postai úton a nyertesek által megadott postai címre küldve. 
  

 
V. Pályázat menete 
 
A Pályázónak a Pályázat időtartama alatt az ivokut@vizmuvek.hu e-mail címre – lehetőség szerint 
egyik szülőjének postafiókján keresztül – kell beküldenie a pályaművét, azaz egy maximum 10 
oldalas, Ariel 10-es betűnagysággal írt verset, mesét vagy novellát, PDF formátumban, melynek 
témája: „Miért fontos a víz?” 
 
Egy oktatási intézményből több különböző Pályázó is indulhat a Pályázaton. Egy Pályázó csak egy 
irodalmi kategóriát választva (vagy vers, vagy mese, vagy novella) küldhet be pályaművet. A legjobb, 
zsűri által kiválasztott Pályázatok a Fővárosi Vízművek Zrt. honlapján (www.vizmuvek.hu) közzétételre 
kerülnek, a Pályázó nevével, korcsoportjának feltüntetésével, a Pályázó iskolájának megnevezésével 
és címével. 
 
A beküldött pályaműnek a Pályázati kiírást követően, vagyis 2018. október 5. után kell készülnie. 
 
A beküldött pályaműveknek az alább megadott paramétereknek mindenképpen meg kell felelniük: 

 beküldött fájl formátuma: PDF (csatolva); 

 betűtípus: Ariel; 

 terjedelem: maximum 10 oldal, szimpla sortávolsággal (terjedelemre minimum megkötés 
nincs); 

 pályamű tartalma: valamiképpen a víz fontosságáról szóljon a pályamű;  

 leadás: e-mailen az ivokut@vizmuvek.hu címre küldve; 

 levél tárgya: „Írj egy ivókutat az iskolád udvarára!”  

 a pályamű mellett az e-mailnek tartalmaznia kell: 
o csatolva az iskola igazgatója (tisztségviselője) által aláírt és scannelt / befotózott 

Szándéknyilatkozatot is, amelyben arról nyilatkozik, hogy az oktatási intézménynek 
szándékában áll a nyertes pályaműért járó ajándék ivókutat saját pénzügyi 
erőforrásokat felhasználva felállíttatni és rendeltetésszerűen használni és elfogadja az 
adatkezelésre vonatkozó feltételeket és a Szabályzatban foglaltakat;  

o továbbá a Pályázó egyik törvényes képviselője által aláírt Hozzájáruló nyilatkozatot 
scannelve / befotózva is csatolni szükséges, amelyben a törvényes képviselő 
beleegyezik gyermeke / gondozottja Pályázaton való részvételébe, elfogadja az 
adatkezelésre vonatkozó feltételeket és a Szabályzatban foglaltakat. 

http://www.vizmuvek.hu/
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 a beküldött pályamű elnevezése az alábbiak szerint történjen (ha túl hosszú a fájl neve lehet a 
vezetéknéven és keresztéven túli leírást rövidíteni is): 
vezeteknev_keresztnev_irodalmimucime_palyazoiskolajanakneve_telepules.pdf; 

 az e-mail szövegében szerepeljenek még az alábbiak: 
o a pályamű készítőjének neve; 
o a választott irodalmi kategória megjelölése (vers vagy mese vagy novella); 
o a pályamű címe; 
o a pályamű készítőjének korosztálya (1–4. osztály (alsó tagozat) vagy 5–8. osztály 

(általános iskola felső tagozat vagy középiskola) vagy 9–12. osztály (középiskola); 
o a Pályázó iskolájának neve; 
o a Pályázó iskolájának OM azonosítója; 
o a Pályázó iskolájának címe (irsz,, település, utca, házszám); 
o a Pályázó iskolájának telefonszáma. 

 

 
VI. Elbírálás 

 
A beérkezett pályaműveket 7 fős zsűri bírálja el, melynek tagjai: 

 Paksi Piroska, ügyfélszolgálati igazgató, Fővárosi Vízművek Zrt.; 

 Sebőkné Lévai Zsuzsanna, kommunikációs tanácsadó, Fővárosi Vízművek Zrt.; 

 Debreczeny László, víztermelési osztályvezető, Fővárosi Vízművek Zrt.; 

 Hornyák Rudolf, hálózatüzemeltetési osztályvezető, Fővárosi Vízművek Zrt.; 

 Csapody Kinga, író; 

 Kertész Edina, író; 

 Merényi Krisztián, író, költő. 
 
A zsűri mindhárom irodalmi kategóriában (vers vagy mese vagy novella) és mindhárom korcsoportban 
– 1–4. osztály (általános iskola alsó tagozat); 5–8. osztály (általános iskola felső tagozat vagy 
középiskola, gimnázium); 9–12. osztály (középiskola, gimnázium) – kiválasztja a legjobb pályaművet 
beküldő Pályázót, vagyis 9 kategóriában hirdet nyertest.  
 
Amennyiben valamelyik irodalmi kategóriában / korcsoportban nem érkezik be olyan pályamű, amelyet 
a zsűri értékelni tudna, más irodalmi kategóriában / korcsoportban azonban több olyan Pályázat is 
érkezik, amely figyelmet érdemel, úgy a Szervező által felkért zsűri jogosult arra, hogy más 
kategóriában / korcsoportban két nyertest is hirdessen.  
 

 
VII. Nyeremény 
 
Mindhárom irodalmi kategóriában, ezen belül pedig mindhárom korcsoportban kiválasztásra kerül egy-
egy nyertes pályamű, így kilenc ivókút kerülhet az iskolák udvarára.  
 
A három különböző korosztály és a három irodalmi kategória I., II. és III. helyezettjei 10.000, 6.000, és 
4.000 forint értékben könyvutalványt is kapnak! 
 
A legjobb és legkülönlegesebb Pályázatok felkerülnek a Fővárosi Vízművek weboldalára 
(www.vizmuvek.hu) és terjesztésre kerülhetnek a társaság egyéb kiadványain, adathordozóin is. 
 

 
VIII. A nyeremény átvétele 
 
A nyerteseket, illetve az általuk képviselt oktatási intézményt a Pályázatot beküldő e-mail címen 
keresztül értesíti a Szervező. A nyertes Pályázatok felkerülnek a társaság weboldalára.  
 
Az ivókutakat az eredményhirdetés után, az iskolákkal egyeztetett időpontban a Szervező szállítja ki 
az intézményekhez. 
 
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre sem váltható át. A nyereményhez tartozó 
adófizetési kötelezettség a Fővárosi Vízművek Zrt.-t terheli. 
 

http://www.vizmuvek.hu/
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Az ivókutak felállíttatásáról és rendeltetésszerű felhasználásáról az egyes iskolák saját pénzügyi 
erőforrásaikat felhasználva gondoskodnak.  
 
Az a Pályázó, aki más szerző művével pályázik, nyereményre nem tarthat igényt.  
 
A három különböző korosztály és a három irodalmi kategória I., II. és III. helyezettjei a 
könyvutalványokat a december 11-i eredményhirdetés alkalmával, vagy azt követően a velük 
egyeztetett postai címre megküldve kapják meg. 
 

 
IX. Szerzői jogok 

 
A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Pályázót, hogy a Pályázat 
tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások műveivel. A Pályázaton részt venni csak saját 
pályaművel lehet. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a 
Pályázatból. A Szervezők ugyanakkor nem kötelesek vizsgálni a pályaművek eredetét, azok 
tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem 
vállal felelősséget.  
 
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldött pályázati anyag elkészítése során, vagy 
azok nyilvános bemutatásával (közzétételével) okozott esetleges személyiségi és szerzői 
jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi 
felelősséget is. A Pályázó által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a 
Szervezők minden felelősséget kizárnak. 
 
A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját 
pályaművel nevez, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött művel kapcsolatos, szükséges 
mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik. 
 
Pályamű beküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből 
fakadó következményekért helytáll. 
 
Ha a Pályázó által beküldött pályamű tartalma – akár a Pályázónak felróhatóan, akár nem felróhatóan 
– jogszabályi rendelkezésbe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden 
kötelezettségért a Pályázót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőt 
mentesíteni bárminemű felelősség alól. 
 
Abban az esetben, ha harmadik személy bármiféle személyiségi jog, szerzői jog, szabadalmi jog, 
védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértésével kapcsolatban követeléssel vagy egyéb 
igénnyel lépne fel a Szervezővel szemben jogainak megsértése miatt, a Pályázó köteles a Szervezőt 
támogatni, a Szervező helyett helyt állni és a Szervezőt minden követelés, igény, peres eljárás, 
veszteség és szankció alól mentesíteni. Így többek között köteles bármely esetleges bírságot, 
kártérítést és költséget a Szervező helyett vagy részére megtéríteni, továbbá a Pályázó köteles 
minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet 
kizárólag a Pályázóval szemben érvényesítse igényét, így a Szervező általi perbehívás esetén köteles 
azt elfogadni, illetve a Szervező oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és megtéríteni a Szervező 
ebből adódó összes költségét. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzá érkezett pályaműveket megjelenítse a 
weblapján, a Pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban. A Szabályzat 
elfogadásával a Pályázó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunka 
tekintetében, az átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi 
rendelkezések alapján átruházható jogot a Szervező részére kizárólagos jogként átengedi. Ide értve 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető 
szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve – amennyiben az adott szellemi 
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható – a szellemi alkotások 
használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot. 
 
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott 
jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy 
bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Szervezőre. Az átengedésre kerülő 
jogok alapján a Szervező – amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a 
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szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek 
esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §-ának megfelelően], valamint 
valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra – 
amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is kiterjed, e jogok 
vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. Ezen jogok Szervezőt 
korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik. 

 
 
X. Pályaművek törlése 
 
A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indoklás nélkül 
törölni az olyan műveket: 

 amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott; 

 szerzői jogot sértenek; 

 vagy a Pályázó egyébként nem rendelkezik a mű elküldéséhez szükséges, megfelelő mértékű 
jogosultsággal; 

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

 amelyek bármilyen módon jogellenesek; 
 amelyek a Szervező arculatával nincsenek összhangban vagy valamely okból nem méltóak 

 a Pályázat színvonalához; 

 amelyeket a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan 
akkor, ha nem felel meg a kiírási feltételeknek. 

 
 

XI. Szabályzat módosítása 
 
A Szervező fenntartja a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok módosításának jogát. 
A Szabályzat módosításáról a Szervező a Pályázathoz tartozó honlap hírfolyamán keresztül értesíti a 
Pályázókat. 
 
 

XII. Adatvédelmi nyilatkozat 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) 20. § szerint tájékoztatjuk a Pályázót, és törvényes képviselőjét, hogy a 
Pályázaton való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Pályázó 
hozzájárulásán alapul. 
 
Az ivokut@vizmuvek.hu e-mailre beküldött Pályázat beküldését kezdeményező e-mail cím 
megadásával, a Pályázó nevének és oktatási intézményének megnevezésével, a Pályázó kifejezetten 
hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 
 
A Pályázat során a Szervező a jogszabály és a Pályázó hozzájárulása, az Infotv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Pályázó által megadott alábbi személyes adatokat 
a Pályázatok lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében: 

 Pályázó neve; 

 az iskola neve; 

 az iskola e-mail címe. 
 
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a neve és oktatási intézményének neve és címe feltüntetésre 
kerüljön a Pályamű mellett. A Pályázatot beküldő e-mail címet kizárólag a Szervezőnek a Pályázat 
lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az e-mail címre vonatkozó adatkezelés 
időtartama 2018. október 5-től 2019. május 31-ig tart. 

 
 
XIII. Egyéb rendelkezések 
 
Pályázó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait vagy oktatási intézménye 
adatait hibásan adta meg. 
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A Szervező kijelenti, hogy a Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény alá. 
 
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. 

 


