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Építs közösségi közlekedési eszközt építőkockából – pályázat 

 

Az „Építs közösségi közlekedési eszközt építőkockából” elnevezésű pályázat pályázati kiírása, 

részvételi feltételei 

1. A Pályázat szervezője 

A BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.), és a BKV Zrt. (Budapesti Közlekedési 

Zrt., 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) – a továbbiakban Szervező – építőkockából készített fővárosi 

közösségi közlekedési eszköz pályázatot hirdet a www.bkk.hu/epitokocka-palyazat oldalon, valamint a 

BKK Facebook-oldalán (továbbiakban: pályázat).  

 

2. Részvételi feltételek 

2.1 A Pályázatban kizárólag magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal 

vagy útlevéllel rendelkező, magyar állampolgár, a 2.2.1. pontban meghatározott személyek körébe nem 

eső, természetes személy (”Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat 3. pontban írt időtartama alatt  

a) a 1-12 éves korosztályba tartozik, vagy a 13-99 éves korosztályba. A kiskorú (18 év alatti), illetve a 

korlátozottan (részlegesen korlátozott) cselekvőképes és a cselekvőképtelen pályázók esetében a 

törvényes képviselőjük a hozzájárulása is szükséges. 

b) elküldi a saját maga által építőjátékból késztett fővárosi közösségi közlekedési eszközről készített 

fotókat az epitokockapalyazat@bkk.hu email-címre  

c) és elfogadja a jelen pályázati kiírásban (”pályázati kiírás”) meghatározott valamennyi feltételt (a 

továbbiakban együtt: ”Pályázat”)  

2.2.1. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, vezető tisztségviselői, megbízottjai és 

ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék 

lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói. 

2.2.2. A Pályázók a nevük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a 

Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, 

elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.3. Azok a Pályázatok, amelyek a Pályázati kiírásban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek 

meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes tárolásra 

kerülnek. 

2.4. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók az 

epitokockapalyazat@bkk.hu email-címre megküldenek. 

2.5. A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló 

tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a 

hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

2.6. A Pályázatokat a pályázati kiírás feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a pályázati kiírás 

feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.  

http://www.bkk.hu/
mailto:epitokockapalyazat@bkk.hu
mailto:epitokockapalyazat@bkk.hu


2 
 

3. A Pályázat időtartama 

A Pályázat 2016. november 21-én 11:30 perc és 2016. december 11-én 24:00 percig tart. 

 

4. A Pályázat menete 

Szervező 2016. november 21-én meghirdeti a BKK Zrt. „Építs közösségi közlekedési eszközt 

építőkockából” pályázat elnevezésű Pályázatát a BKK www.bkk.hu/epitokocka-palyazat oldalon és a 

Facebook-oldalán. 

4.1. Első lépésként a pályázónak készítenie kell az általa készített építőkockákból készült fővárosi 

közösségi közlekedési eszközről minimum 1 db, maximum 5 db fényképet. Az építőelemből készített 

járműnek legalább 3 oldalának (eleje, oldala, teteje) kell látszódnia a képeken. Egy pályázó maximum 

3 járműről készített fényképpel nevezhet. 

4.1.1. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelynek egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a pályázó, 

továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi jogait. A fényképen megjelenő építőelemekből 

összeállított járműnek egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a pályázó. Amennyiben a beadott fotók, vagy 

az építőelemekből összeállított járművek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyiségi jogait 

megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel 

tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.  

4.2. Ezután a képe(ke)t az epitokockapalyazat@bkk.hu email-címre elküldi.  

4.3. A pályázatok formai és technikai követelményei: 

 Egy pályázó minimum egy, de maximum 5 db fotót küldhet be.  

 Egy pályázó maximum 3 különböző, általa készített építőelemekből összeállított járműről 

készített fényképpel nevezhet. 

 Egy fotó mérete max. 5 Mbyte és min. 2350x3300 vagy 3300x2350 pixel és jpg vagy png 

formátumban lehetséges. 

 Manipulált fotó nem küldhető be. Manipulálásnak számít a képelemek kiretusálása és 

hozzáadása, a kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója, digitális effektek 

vagy szűrők alkalmazása az utómunka során. 

 Minden pályázónak a beküldött fotó(kk)al együtt meg kell küldeni nevét, címét, életkorát, 

telefonszámát, hogy a kapcsolatot fel lehessen vele venni és, hogy a pályázati anyag 

beazonosítható legyen.  

 A 18. éven aluli pályázónak, illetve a korlátozottan (részlegesen korlátozott) cselekvőképes, 

cselekvőképtelen pályázónak csatolnia kell a Pályázatban való részvételhez szükséges szülői, 

vagy a törvényes képviselői hozzájárulást is. 

 Az építőelemekből elkészített fővárosi közösségi közlekedési eszköznek a fővárosban 

közlekedő járművek valósághű másának kell lenni, mind szín, forma, mind arány 

szempontjából.  

 Az építőelemekből elkészített fővárosi közösségi közlekedési eszköznek összeépített formában 

rendelkezésre kell állnia a pályázat időtartama alatt, és azt követően 2017 januárjában a jármű 

kiállításához rendelkezésre szükséges bocsátania a BKK Zrt. részére. 

4.4 A pályázatok elbírálását követően 2017 januárjában a Szervező a zsűri által kiválasztott 

pályamunkákból kiállítást szervez a budapesti Földalatti Vasúti Múzeumban. 
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5. Zsűrizés folyamata 

5.1. A zsűrizés egyfordulós.  

A Szervező a pályázati idő alatt, online, zárt rendszerben, nem nyilvánosan rögzíti a pályaműveket. A 

pályázat végén a zsűri szűkíti a pályaművek számát.  

A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag 

kifogásolhatatlan pályázat kerülhet. Minden zsűritag mindkét korosztály kategóriájában 3-3 db járműről 

készült képre ad le szavazatot, és összesítés után kerül kihirdetésre, hogy mely alkotások vehetnek 

részt a 2017. januári kiállításon.  

5.2. A zsűri tagjai:  

Zsűri: Dr. Dabóczi Kálmán, vezérigazgató, BKK, Dr. Szűcs Annamária, kommunikációs igazgató, BKK, 

Both Balázs, ügyfélkapcsolat vezető, BKK  

Zsűri elnöke: Dr. Dabóczi Kálmán 

 

6. Nyeremények, nyertesek 

6.1. A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. Továbbá a nyertesek neve felkerül a BKK 

(facebook.com/bkkbudapest) Facebook-oldalára.  

A Szervező a Nyerteseket az eredményhirdetés napján értesíti e-mail-en keresztül. (”Értesítés”). A 

megadott e-mail cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), az e-mail fiók működési 

hibáiért vagy telítettségéért a Pályázó felel.  

6.2. A nyeremények:  

1-12 éves korosztály: Az első helyezett 1 db Építőkocka-ajándékcsomagot, a második helyezett 1 db 

plüssvillamost, a harmadik helyezett pedig egy BKK-s ajándékcsomagot nyer.  

13-99 éves korosztály: Az első helyezett 1 db CAF makettet, a második helyezett 1 db plüssvillamost, 

a harmadik helyezett 1 db BKK-s ajándékcsomagot nyer. 

6.3. A két korosztályban a három-három darab nyertes kiválasztása 2016. december 14-éig történik, 

eredményhirdetés december 15-én lesz. A nyeremények átadása a 2017 januárjában kezdődő kiállítás 

megnyitásakor lesz. A konkrét időpont egyeztetésre kerül a nyertesekkel.  

6.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

6.5. Az Értesítés ezen okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen 

felelősséget nem vállal. A nyertes Pályázó köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) 

munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.  

6.6. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes 

Pályázókkal a kiállítás megrendezésének és a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, 

helyszínéről, stb.).  

6.7. Amennyiben a nyertes Pályázó az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem 

reagál, vagy a Nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a Nyereményre a továbbiakban 

nem jogosult, és a Nyerteseket a kieső résztvevő figyelmen kívül hagyásával újrarangsorolja a zsűri, 

egy alkalommal.  

https://www.facebook.com/.............
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6.8. A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Pályázó részére 

a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, 

hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen pályázati 

kiírásban leírt személyi feltételeknek.  

 

7. Adózás, költségek 

A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli. 

 

8. Információ a Pályázatról 

A Pályázattal kapcsolatos további információk és a hivatalos pályázati kiírás megtalálhatóak a 

www.bkk.hu/epitokocka-palyazat oldalon.  

 

9. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok 

9.1 A jelen pályázati kiírásban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Pályázatban részt vesznek, 

tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

9.1.1 személyes adatait a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás 

birtokában történik. 

9.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Pályázattal 

kapcsolatosan, illetve a 6.1. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza, 

9.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a pályázati kiírás minden 

rendelkezését. 

9.1.4 Az a Pályázó, aki nem kívánja, hogy szerepeljen az adatbázisban, nevének és pontos címének 

megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az 

Adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: bkk@bkk.hu vagy 1075 Budapest, Rumbach 

Sebestyén u. 19–21. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Pályázó adatai 

az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést 

megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. 

9.1.5 A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatból való kizáráshoz vezet, ha a Pályázat 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

9.2. Pályázó a pályázat megküldésével, illetve a fotók pályázatra való elküldésével díjigény nélkül 

engedélyezi, hogy: 

• a Szervező a fotókat a pályázat idején és az eredményhirdetést követően is a pályázattal kapcsolatos 

felületeken (pl. BKK Facebook oldal) közzé tegye; 

• a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a fotók zárt formában, kizárólag a zsűri tagjai számára 

hozzáférhetőek legyenek; 

 • a Szervező időbeli korlát nélkül tárolhassa, használhassa, publikálhassa a nyertes pályamunkákról 

készült fotókat. A fenti célok érdekében a Szervező jogosult a fotók tárolására digitális formában, illetve 

elektronikus eszközön. 

http://www.bkk.hu/epitokocka-palyazat
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• a Szervező a kommunikációs felületein (print és online) a díjazott járművekről készült képeket korlátlan 

ideig felhasználja, a szerző nevének feltüntetésével. 

Az adatok kezelője: BKK Zrt. 

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények 

átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő 

kötelezettségeket is.  

A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Pályázó Pályázatban való 

részvételét, és a Pályázat – részvételével történő – jelen pályázati kiírásnak megfelelő lebonyolítását, 

különös tekintettel a Pályázatban részt vevő Pályázó azonosítására, a vele való kapcsolattartás, 

tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Pályázatban való 

részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a 

jelen pályázati kiírás szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Pályázók személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől 

számítva a Pályázat teljes időtartama alatt kezeli.  

 

10. Vegyes rendelkezések 

10.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező hibáján kívüli - elmaradásáért vagy 

késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem 

vállal. 

10.1.1 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a 

nyertes Pályázó a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

10.2 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.bkk.hu/epitokocka-palyazat-ot, a Weboldalt, 

illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a 

Weboldalt/Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a pályázók téves rendszerüzeneteket 

kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező 

semminemű felelősséget nem vállal. 

10.3 Ha a pályázó a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 

(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

10.4 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz 

minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

10.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a 

pályázati idő meghosszabbítását vagy a Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást 

Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Budapest, 2016. november 

BKK Zrt.  

 

http://www.bkk.hu/epitokocka-palyazat

