Fenntarthatóság éve 2020
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Tájékoztatás
„Legyünk kreatívak hulladékból!” című ötletpályázat kiírása
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Legyünk kreatívak hulladékból!
címmel ötletpályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából.
Mára a zöld jövő megteremtése lett a követendő irány. Mindannyian részesei vagyunk ennek a
kihívásnak és a cél elérésében mindenkinek megvan a maga szerepe. Ez egy átfogó és
többoldalú törekvés, amelyben a Kormány is szerepet vállal.
Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja. 2020-ban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
a világnapot az „Innováció a zöld jövőért” tematika köré szervezte.
Az idei kampány az innovációt – és az azt támogató szellemi tulajdonjogokat – a zöld jövő
megteremtésére irányuló erőfeszítések középpontjába helyezi. Üzenve azt, hogy a mai
választásunk határozza meg a holnapot. A Föld az otthonunk. Vigyáznunk kell rá!
Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő kérdéskör a fenntarthatóság és a
környezettudatosság. Ebből fakadóan, a hulladékkezelés és azon belül az újrahasznosítás az
egyik legfontosabb módszer annak érdekében, hogy a megtermelt és növekvő
hulladékmennyiségünket környezetünk védelméért csökkentsük.
Éppen ezért a pályázat célja, hogy díjazza a haszontalannak tűnő, rendeltetését már betöltött
termékek alkotások formájában történő újrahasznosítását, hogy kreatív felhasználással új
értelmet nyerve értéket képezzenek.
Pályázati feltételek
A pályázatra célcsoport megkötése nélkül, bárki küldhet be pályaművet.
A pályázaton egy pályázó több pályamunkával is részt vehet.
A pályázatra olyan pályamunkák beérkezését várjuk, melyek előremutatóak, innovatívak,
valamint felkeltik a figyelmet a hulladék alapanyagként való kezelésére.
Fontos célkitűzés, hogy az alkotások bemutassák, hogy másként is lehet gondolni a
rendeltetését már betöltött anyagokra, így ennek következtében új alkotások alapanyagaként
szolgálhatnak.
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Pályázati anyag tartalma
– A pályázaton olyan pályamunkák (bármiféle installációk) elkészítését várjuk, mely
alapanyaga bármiféle hulladék vagy másodnyersanyag;
– a pályamunkák funkciója tetszőleges;
– a pályamunkákat dobozban kérjük a megadott címre eljuttatni, ezek maximális mérete a
Magyar Posta Zrt. XL-es dobozának (60x50x32cm) méretezését nem haladhatja meg;
– a pályázatra nem elégséges tervezeteket elküldeni.
Az alkotást jeligéjével vagy címmel szükséges ellátni, emellett fel kell tüntetni az
alapanyagát, amiből az alkotás készült.
A pályamunkáról a beküldött alkotás mellékleteként szükséges képi dokumentációt is
készíteni.
Ugyancsak jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázati kiírás mellékletében szereplő
pályázati adatlapot valamint nyilatkozatot kitöltve és aláírva a pályázathoz csatolni.
Az alkotásokat a pályázatkezelő részére a következő címre kérjük postán vagy személyesen
eljuttatni:
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf: 180.
A pályázat beküldésének határideje: 2020. június 1. (hétfő)
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. április 28.

100.000 Ft értékű vásárlási utalvány
70.000 Ft értékű vásárlási utalvány
50.000 Ft értékű vásárlási utalvány
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1. MELLÉKLET
„Legyünk kreatívak hulladékból!” című ötletpályázat –
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

