Nyilvános pályázati felhívás – „Pályázat a mikroMobilitási Pontok elnevezésére”
A „Pályázat a mikroMobilitási Pontok elnevezésére” pályázati kiírása, részvételi feltételei

1) A pályázat szervezője
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19–21., a továbbiakban Szervező vagy BKK Zrt.) pályázatot hirdet honlapján
és Facebook közösségi felületén (továbbiakban: „Pályázat”) „Pályázat a mikroMobilitási Pontok
elnevezésére” címmel. A pályázat lebonyolítását és adatok kezelését a Szervező végzi.

2) A pályázat előzménye
Az idei év során elkezdődött az úgynevezett „mikroMobilitási Pontok” (a továbbiakban: „Pontok”)
kialakítása a belvárosi kerületekben. A megosztott mikromobilitási szolgáltatások (kerékpár, roller)
felhasználói ezt követően már csak ezeken a Pontokon vehetik fel vagy rakhatják le a megosztott
mikromobilitási eszközöket. A Pontok hatékony bevezetését, a lakosságon (közbeszéden) belüli
elterjedését és a közérthetőséget nehezíti, hogy maga az elnevezés („mikroMobilitási Pont”) túl
szakmai, hosszú és nem elég közérthető. Emiatt szükségesnek gondoljuk, hogy a „Bubi”-hoz hasonlóan
egy közérthető, szerethető név alakuljon ki már a bevezetés kezdetétől.

3) A pályázat célja
A pályázat célja egy kreatív, kifejező elnevezés megtalálása a kialakításra kerülő Pontoknak. A
pályázóknak a tervezett megnevezést, valamint egy kapcsolódó szlogent kell beküldeniük az 6. pontban
részletezett Pontok elnevezésére vonatkozóan. A Társaság, vagy megbízott partnerei az ötleteket
külön eljárás keretében szabadon felhasználhatják a végleges elnevezés kialakításához.

4) Részvételi feltételek

4.1 A pályázatban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:
„Pályázó”). A pályázók egyénileg vagy csapatban is indulhatnak a pályázaton. Egy Pályázó több
Pályázatot is leadhat. Egy Pályázó több csapatnak is lehet a tagja. A részvételhez továbbá szükséges:

a) a jelen pályázati kiírásban (a továbbiakban: „pályázati szabályzat”) meghatározott
valamennyi feltétel és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató megismerése és azok
ismeretében hozzájárulás az adatkezeléshez, valamint
b) a kiírás témájához kapcsolódó, Pályázó által tervezett megnevezés és szlogen, a pályázattal
összefüggő adatvédelmi és jogi nyilatkozatok elektronikus formában történő kitöltése és
elküldése a https://bkk.hu/fejlesztesek/mikromobilitasi-pont-nevpalyazat/ weboldalon.
4.2 A Pályázaton nem vehetnek részt a nem természetes személyek, a Budapest Főváros
Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának köztisztviselői, közalkalmazottai, valamint egyéb
jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. (valamint a BKK Zrt. tulajdonában álló
gazdasági társaságok) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai; továbbá az a természetes

személy, akit a pályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak; a zsűri tagjai, valamint
a fenti személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”.) 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
4.3 A Pályázókat a nevük és e-mail-címük alapján azonosítja a Szervező. A Pályázó által megadott
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.
4.4 Az érvényes Pályázatokat a Szervező számítógépes rendszerében rögzíti, míg azokat a
Pályázatokat, amelyek a pályázati szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg,
automatikusan kizárja.
4.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a pályázat időtartama
alatt a Pályázók a https://bkk.hu/fejlesztesek/mikromobilitasi-pont-nevpalyazat/ weboldalon
nyújtanak be.
4.6 A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológiától függ, ezért ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
4.7 A Pályázatokat a pályázati szabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a
pályázati szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Szervező kizárhatja.

5) A pályázat időtartama és a pályázat menete

A Pályázat 2022. április 21-én 0 órától 2022. május 8-án 24 óráig tart.
Ezt követően, 2022. május 9. és május 13. között a zsűri a beérkezett ötletekből kiválasztja a
legjobbnak ítélt három megnevezést. A kiválasztott három megnevezésre 2022. május 16. és 2022.
május 27. között online, valamint a május 17-én a Bringás Reggeli nevű rendezvény keretében offline
lehet szavazni, amelyen bárki részt vehet.

6) A Pontok elnevezése

6.1. Szervező meghirdeti a „Pályázat a mikroMobilitási Pontok elnevezésére” című pályázatát a BKK
Zrt. hivatalos honlapján és Facebook közösségi felületén. A Pályázó feladata a Pontokra vonatkozó
kreatív név megalkotása az alábbiak szerint:
a) alapvető elvárások:
• a Pontok új neve legyen rövid és közérthető;
• igény szerint legyen rugalmasan bővíthető elő- vagy utótagokkal a különböző szolgáltatási
típusoknak megfelelően;

o

•
•

mikroMobilitási Pont: sűrűn lakott városrészekben, tervezetten nagyjából 150
méterenként elhelyezett, csak mikromobilitási járművek (kerékpár, roller, cargokerékpár) tárolására alkalmas kijelölt parkolóhely.
o Mobilitási Pont: a sűrűn lakott városrészekben, tervezetten nagyjából 250-300
méterenként elhelyezett, a mikromobilitási járművek mellett megosztott autók és
robogók tárolására alkalmas kijelölt parkolóhely.
o Mobilitási Állomás: nagyobb intermodális/közlekedési csomópontokban nagyobb
kiépített terület az összes megosztott közlekedési mód számára (esetleges emelt
szintű szolgáltatásokkal együtt.
magyarul és angolul is könnyen kiejthető;
utaljon a mikromobilitásra, mint szolgáltatásra.

b) opcionális elvárások:
• utaljon Budapestre.
6.2 A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét arra, hogy kizárólag teljeskörű, a fent részletezett tartalmi
összetétel szerint lehet pályázatot benyújtani. A megnevezést egy vagy több változatban is el lehet
készíteni, utóbbi esetben a pályázati dokumentációban az egyes változatokat elkülönítetten kell
bemutatni.
6.3 Pályázni kizárólag olyan megnevezéssel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a
Pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi és szerzői, valamint esetleges
iparjogvédelmi jogait. Amennyiben a beadott pályaművek mégis megsértik más személyek szerzői,
iparjogvédelmi vagy egyéb személyiségi jogait, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a Pályázó
tartozik teljes jogi felelősséggel, és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól
mentesíteni.
6.4 A Pályázaton a részvétel a 4) pontban foglalt részvételi feltételek teljesüléséhez kötött.

7) A benyújtandó pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei, a benyújtás módja, határideje

7.1 Kötelező tartalmi elemek (érvényességi feltételek):
• kitöltött és elfogadott hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez;
•

kitöltött és elfogadott szerzői jogi nyilatkozat (pályázni, csak olyan megnevezéssel lehet,
amely nem sérti más személy szerzői és iparjogvédelmi, valamint egyéb személyiségi jogát, az
abból eredő esetleges jogsértésekért a Szervező nem vállal felelősséget);

•

az ajánlott megnevezés.

7.3 A pályázatokat a https://bkk.hu/fejlesztesek/mikromobilitasi-pont-nevpalyazat/ oldalon kell
beküldeni.

7.4 A fent említett nyilatkozatokban szükséges a kért adatok hiánytalan feltüntetése.
7.5 A pályázati dokumentáció összeállításának és beérkezésének határideje: 2022. május 8., 24 óra. A
határidő után érkezett pályázati dokumentációk automatikusan elutasításra kerülnek.

7.6 A díjazott pályaművek alkotói hozzájárulnak, hogy a Szervező a pályázatban érkezett, Pontokra
vonatkozó új elnevezéseket a Pályázó neve feltüntetésével korlátozás nélkül nyilvánosságra hozza és
publikálja.

8) A zsűrizés folyamata

8.1 A beküldött pályaművek értékelése formai és tartalmi ellenőrzéssel kezdődik.
8.2 A Pályázat benyújtását követően nincs lehetőség az esetleges hiányok pótlására.
8.3 A zsűri az előszűrt és ellenőrzött pályaművekből kiválasztja legjobb három megnevezést. A zsűri
elé csak a formai és tartalmi feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő és etikailag
kifogástalan pályaművek kerülhetnek. Minden zsűritag értékeli az alkotásokat, és az összesítés után a
kiválasztott három megnevezésre 2022. május 16. és 2022. május 27. között online, a mikromobilitási
pontokon, valamint a május 17-én a Bringás Reggeli nevű rendezvény keretében offline lehet
szavazni.
8.4 A zsűri a Budapest Főváros Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Központ és a mikromobilitási
szolgáltatók képviselőiből áll össze.
8.5 Az elbírálást és a szavazást követően az eredményt a Szervező 2022. május 31-én, kedden délelőtt
10 órakor teszi közzé rendezvény keretében.

9) Díjazás, eredményhirdetés

9.1 A Szervező a legjobbnak ítélt három pályamű készítőit az online szavazás előtt 2022. május 13-án
e-mailben értesíti és meghívja a 2022. május 31-én 10 órakkor megrendezésre kerülő rendezvényre,
ahol végleges eredményt hirdet. A megadott e-mail-cím hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás,
címelírás stb.), továbbá az e-mail-fiók működési hibáiért vagy telítettségéért a Pályázó felel.
9.2 A zsűri a legjobbnak ítélt 3 pályamű készítőit díjazásban részesíti az alábbiak szerint:
1. helyezett: 20000 forint értékű BKK-utalvány és éves MOL Bubi-bérlet, valamint ezen felül
választhatóan a Lime Technology Kft. által felajánlott 300 perc rollerhasználat és ehhez
tartozó 15 alkalommal történő eszközfeloldás vagy a TIER Operations Hungary Kft. által
felajánlott 300 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 15 alkalommal történő eszközfeloldás
vagy a Bird magyarországi képviselete nevében a Vilii Fly Magyarország Kft. által felajánlott
300 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 15 alkalommal történő eszközfeloldás.
2. helyezett: 15000 forint értékű BKK-utalvány és éves MOL Bubi-bérlet, valamint ezen felül
választhatóan a Lime Technology Kft. által felajánlott 200 perc rollerhasználat és ehhez
tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás vagy a TIER Operations Hungary Kft. által
felajánlott 200 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás
vagy a Bird magyarországi képviselete nevében a Vilii Fly Magyarország Kft. által felajánlott
200 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás.

3. helyezett: 10000 forint értékű BKK-utalvány és éves MOL Bubi-bérlet, valamint ezen felül
választhatóan a Lime Technology Kft. által felajánlott 100 perc rollerhasználat és ehhez
tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás vagy a TIER Operations Hungary Kft. által
felajánlott 100 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás
vagy a Bird magyarországi képviselete nevében a Vilii Fly Magyarország Kft. által felajánlott
100 perc rollerhasználat és ehhez tartozó 10 alkalommal történő eszközfeloldás.
9.3 A BKK Zrt. az utalványok átadását felhasználási szerződés megkötéséhez kapcsolja, amelynek
részleteiről a BKK Zrt. e-mailben tájékoztat.
9.4 A Pályázók által elkészített és a BKK Zrt. részére átadott Pályázat és valamennyi szerzői jogi
védelem alá eső alkotás felhasználására – azok átadásával – a BKK Zrt. területi és időbeli korlátozás
nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ennek
megfelelően a BKK Zrt. különösen jogot szerez arra, hogy a műveket átdolgozza, tetszőleges
példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve kép- vagy hangfelvételen
rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek
hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon nyilvánosságra hozza.

10) További információ

10.1 A pályázat kapcsolattartója:
Sebők Máté
e-mail: mate.sebok@bkk.hu
10.2 A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail-címen kérhető: palyazat@bkk.hu.

11) Adatkezelés

11.1 A pályázati eljárásban részt vevő személyek a Pályázathoz kapcsolódó adatkezelésről a Pályázat
adatkezelési tájékoztatójából kaphatnak bővebb felvilágosítást, mely adatkezelési tájékoztatót a
Pályázók
a
BKK
honlapján
találhatnak
meg
a
https://bkk.hu/i/mikromobilitas/mikroMobilitasi_nevpalyazat_adatkezelesi_tajekoztato.pdf link alatt.
11.2 A Pályázó a pályázaton való részvétellel és az adatkezelési nyilatkozat tudomásul vételével és
elfogadásávalkifejezetten hozzájárul, hogy nevét, e-mail címét, életkorát a BKK Zrt., mint Szervező
bizalmasan, a pályázatok elbírálása, illetve a nyeremények átadása érdekében kezelje.
11.3 A nyertes Pályázó vállalja, hogy nevét a BKK Zrt. a honlapján, valamint Facebook-bejegyzésben a
Pályázattal kapcsolatban közzétegye. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy róla fényképek és
videófelvételek készülhetnek, amelyeket a BKK Zrt. marketingcélra felhasználhat. Amennyiben a
nyertes Pályázó hozzájárulását adja, erről külön tájékoztatás és írásbeli nyilatkozat készül számára.

