
 
 

Pályázati Felhívás  

Színezd újra! Alkotói Napok 2018.  
 

A 2017-es év azonos programjának sikerére tekintettel a MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 54-60.) ismét pályázatot hirdet a tulajdonában/kezelésében álló vasúti gyalogos aluljárók 

dekorációs falfestésére. 

 

A pályázat elnevezése, célja 

 

„Színezd újra! Alkotói napok 2018.” A program keretében a vasúttársaság lehetőséget biztosít a 

jelentkezőknek, hogy műalkotásaikkal színesítsék, újjá varázsolják a kijelölt vasúti gyalogos 

aluljárókat.  

 

A pályázat célja elsősorban a figyelemfelhívás és a közvélemény formálása, az alkotók közösségépítő 

tevékenységének ösztönzése, az utazó közönség számára pedig az esztétikai élménynyújtás.  Ennek 

érdekében a MÁV Zrt. helyet kínál a gyalogos aluljárók falfelületein egyedi, művészi értékű (nem 

graffiti) alkotások számára.  

 

Közvetlen célunk a gyalogos aluljárók hangulatosabbá tétele. A program közvetett célja a MÁV Zrt. 

és a vasúti közlekedés népszerűsítése, és a MÁV-csoport társadalmi felelősségvállalási szerepének 

erősítése.   

 

Célcsoport 

 

Alkotni vágyó egyének és csoportok jelentkezését várjuk 12 évestől (a pályázat benyújtásakor a 12. 

életévét betöltötte) akár 100+ éves korig. A pályázatra egyénileg, vagy legfeljebb 15 fős csoportokban 

lehet jelentkezni. 

Területkijelölés 

A MÁV Zrt. az alábbi gyalogos aluljárók kifestésére hirdeti meg a pályázatot: 

Helyszín 

Aluljáró folyosó 

oldalfalainak mérete 

(hossz*magasság) 

Festhető felület 

mérete 

Festhető felület 

összesen 

Budapest Mexikói úti 

gyalogos aluljáró 

39,50 m x 2,50 m 

/oldalfal 
98,75 m

2
 x 2 197,50 m

2
 

Bicske peronaluljáró 39,6 m x 2,6 m/oldalfal 178 m2 178 m
2
 

Mende állomási 

gyalogaluljáró 
34 m x 2,22 m/oldalfal 138,88 m2 138,88 m

2
 

Pilis állomási 

gyalogaluljáró 
45,5 m x 2,5m/oldalfal 205,9 m

2
 205,9m

2
 



 

 

2 

 

Vác-Alsóváros 

gyalogaluljáró 
17,73 m x 2,43m/oldalfal 63 m

2
 63 m

2
 

Vecsés peronaluljáró 33,66 m x 2,5m/oldalfal 163,3 m
2
 163,3 m

2
 

 

 

Terület előkészítés, anyagbiztosítás 

A MÁV Zrt. gondoskodik a kijelölt aluljárók környezetének előkészítéséről, a falfelületek felületi 

javításáról és fehér színű alapozásáról.  

A falfestmények elkészítéséhez kültéri diszperziós falfestéket (8 alapszín: piros, sárga, kék, zöld, 

barna narancssárga, fekete, fehér) és a festéshez használt alapeszközöket (ecset, vödör, fólia, stb.) a 

MÁV Zrt. biztosítja.  

A pályázat kiírója és lebonyolítója 

A pályázat kiírója a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

A pályázat lebonyolítója a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága 1087 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

 

A pályázat meghirdetése 

 

A pályázat nyilvános. A MÁV Zrt. a MÁV-csoport hivatalos honlapján 

(www.mavcsoport.hu/mav/aluljarofestes) és sajtóközlemény útján, valamint vállalati belső 

kommunikációs rendszerében is közzé teszi pályázati felhívást.  

 

 

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

A MÁV Zrt. egyéni alkotók, de legfeljebb 15 fős alkotói csoportok jelentkezését várja. A 

jelentkezés alsó korhatára 12 év (pályázat benyújtásakor a 12. életév betöltése). Csapatok esetén a 

csapatban legalább egy fő nagykorú tagnak kell lennie. A csapat vezetője (csapatkapitánya) csak 18. 

életévét betöltött személy lehet, aki a pályázat benyújtásakor betöltötte a 18. életévét. 

 

A pályázatra jelentkezés módja  

 

A megvalósítandó falfestmény méretezett látványtervét a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal és 

adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozattal kell benyújtani. 18 éven aluli egyéni jelentkező 

vagy csapattag esetén mellékelni kell a törvényes képviselő (szülő) pályázati részvételhez hozzájáruló 

nyilatkozatát. 

A jelentkezési lapot, az adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat, valamint a 

törvényes képviselői (szülői) nyilatkozatot ITT lehet letölteni. A figyelmesen kitöltött jelentkezési 

lapot egyéni pályázó esetén a jelentkezőnek (18 év alatt a törvényes képviselőnek is), csapat esetében 

a csapatkapitánynak kell aláírnia.  A jelentkezés a szükséges aláírások nélkül érvénytelen. A pályázati 

anyagot (pályamű, jelentkezési lap, adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat) 1-1 

példányban, a törvényes képviselői (szülői) adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozatot 

minden 18 év alatti pályázó vonatkozásában 1-1 példányban kell benyújtani.  

http://www.mavcsoport.hu/mav/aluljarofestes
https://www.mavcsoport.hu/aluljarofestes
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Minden pályázó (csapat és egyéni) kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel 

megsértése esetén a pályázat érvénytelen.  

A pályamunka beadásával a pályázók kijelentik, hogy a benyújtott pályamű saját alkotásuk, egyben 

felelősséget vállalnak azért, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát. 

A pályázatra csak olyan alkotást lehet benevezni, amely más, hasonló jellegű pályázaton még nem 

szerepelt. 

A pályázati téma szabadon választható. Lehet természet, épített környezet, vasúttal kapcsolatos téma, 

de lehet szépen megtervezett geometriai vagy természeti formáknak is. 

A látványterv elektronikus beküldésének feltételei: 

 színes 

 digitalizált formátum 

 elfogadott formátumok: jpeg, png, pdf, tiff 

 minimum 300 dpi felbontású 

 minimum 1024*768 pixel 

 

 

A PÁLYÁZAT MENETE,  

A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE, 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A pályázat (látványterv, és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, adatkezelési és felhasználási 

hozzájáruló nyilatkozat,  

törvényes képviselői nyilatkozat) beküldésének határideje: 2018. szeptember 16. 24.00 óra. 

 

Pályázni legfeljebb kettő darab, színsémákból és mintázatból álló látványtervvel lehet.  A 

látványtervet A4-es méretű papírra, méretezve, színesben (ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, stb.) kérjük 

elkészíteni és a kitöltött jelentkezési lappal együtt digitalizált változatban az aluljarofestes@mav.hu 

e-mail címre megküldeni. 

 

A beérkezett pályázatok értékelése 

A beérkezett pályázatokat a MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezete megvizsgálja a tekintetben, 

hogy a pályázati feltételek fennállnak-e. A beérkezési határidő utáni 10 munkanapon  belül a 

lebonyolításért felelős szervezet az érintett szakterületekkel közösen elsősorban esztétikai és összhatás 

tekintetében értékeli a benyújtott pályaműveket. Az értékelés során a lebonyolításért felelős szervezet 

az egyes helyszínekre leadott pályázatok között rangsort állít fel. A rangsorban szereplő művek 

megvalósítását pályázat kiírója a rendelkezésre álló falfelület függvényében biztosítja. 

A MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezete az értékelést követő 10 munkanapon belül elektronikus 

levél útján értesíti a pályázókat az értékelés eredményéről és a megvalósítás engedélyezéséről.  

Megvalósítási szakasz 

A pályázaton nyertesek időpont- és helyszínegyeztetést, továbbá közös helyszíni bejárást követően, 

meghatározott napo(ko)n valósíthatják meg előzetesen benyújtott és engedélyezett tervüket.  

A falfestést 2018. október 1. és november 30. közötti időtartam alatt, előre egyeztetett 

időpontban végezhetik el a résztvevők. 



 

 

4 

 

 

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG FELÉTELEI 

A MÁV Zrt. a beérkezett pályaművek értékelését követően a vonatkozó előírások – munkavédelmi, 

balesetvédelmi – betartása és betartatása mellett, szakfelügyelet és a festés feltételeinek biztosításával 

járul hozzá a nyertes pályaművek szakszerű felfestéséhez. A MÁV Zrt. szakfelügyeletet ellátó 

munkatársainak utasításait a résztvevők kötelesek elfogadni, betartani.  

A pályázat kiírója kizárólag olyan pályaművek megvalósítását engedélyezi, amelyek megítélése 

szerint alkalmasak arra, hogy a kijelölt vasúti gyalogos aluljárókat díszítsék, azok hangulatát javítsák.  

A munkálatok megkezdése előtt 3 nappal helyszíni szakfelügyelet megrendelése szükséges MÁV Zrt. 

részéről az illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóságoktól. A megrendelést a lebonyolításért felelős 

szervezeti egység intézi. 

 

JOGI FELTÉTELEK 

A pályázattal összefüggő adatok kezelését a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság szervezete végzi 

(székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.). 

A beküldött pályaműveket visszaküldeni nem áll módunkban. Adatkezelő a beérkezett pályaműveket 

és a pályázó személyes adatait jelen pályázat adatvédelmi tájékoztatójának 4. pontjában megjelölt 

időpontot követően megsemmisíti.  

A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket 

megértette és annak minden pontját elfogadja. A pályázaton való részvétel érvényességi feltétele jelen 

kiírás mellékletét képező adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat hiánytalan kitöltése és 

aláírása, valamint a pályaművel együtt történő benyújtása. Az adatkezelési és felhasználási hozzájáruló 

nyilatkozat aláírásával és megküldésével a művekre vonatkozó felhasználási szerződés létrejön a 

pályázat kiírói, illetve a szerző között. 

A pályázatra jelentkező a mű benyújtásával kifejezetten lemond a felhasználási jog engedélyezéséért 

járó díjazásról. 

A pályamű benyújtásával egyidejűleg átadott hiánytalanul kitöltött és aláírt adatkezelési és 

felhasználási hozzájáruló nyilatkozatban a pályázatra jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal 

összefüggésben a nyertesek névsorát ismertessék, ott róla/róluk kép-és hangfelvétel készüljön, 

melyeket a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhat. A kép- és hangfelvételek készítésével 

összefüggésben a pályázatra jelentkezők anyagi ellentételezésre nem jogosultak.  

A pályázatra készülő alkotással, valamint a pályázathoz kapcsolódó eseményeken készülő kép- és 

hangfelvételekkel kapcsolatban sem most, sem pedig a későbbiekben semmilyen jogcímen 

követeléssel a pályázók nem élhetnek. 

 

 

Nyilvánosság 

 

 Az elfogadó nyilatkozat (adatkezelési és felhasználási hozzájáruló nyilatkozat) hiánytalan 

kitöltésével, aláírásával és megküldésével a jelentkező vagy törvényes képviselője kifejezetten 
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hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal összefüggésben készített a kivitelezés/festés fázisairól és 

a megfestett falfelületről és a pályamű megvalósításában résztvevőkről fényképfelvételek, 

video- és egyéb felvételek készülhetnek mind a résztvevők, mind a MÁV Zrt. megbízásából, 

amelyeket mindkét fél szabadon felhasználhat, kivéve, ha az a MÁV Zrt. jó hírét veszélyezteti.  

 

 A pályázat lebonyolítása és a pályaművek megvalósítása sajtónyilvános eseménysorozat. 

 

 A pályázatra jelentkező szavatol azért, hogy a pályamű saját szellemi alkotása, azok 

felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a pályamű jogtiszta, senki szerző-, 

felhasználási és személyiségi jogát nem sérti. A pályázatra jelentkező a fentiekért teljes körű 

felelősséget vállal.  

Részvételi feltételek 

 A pályázattal (jelentkezési lappal) együtt jelen kiírás mellékletét képező, aláírt adatkezelési és 

felhasználási hozzájáruló nyilatkozat is be kell  nyújtani. 

 A pályázatra való jelentkezés érvénytelen abban az esetben, ha a pályázat nem tartalmazza a 

pályaművet, illetve a jelentkezési feltételként megszabott hiánytalanul kitöltött és aláírt 

nyilatkozato(ka)t.  

 A pályázaton való részvétel ingyenes.  

 18. életévét be nem töltött egyéni pályázó vagy csapattag esetében a törvényes képviselő által 

aláírt és hiánytalanul kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot a jelentkezéshez mellékelni kell. 

 A pályázat benyújtásával a pályázó és törvényes képviselője a jelen pályázati kiírásban foglalt 

feltételeket megértette és annak minden pontját elfogadja. 

 Az engedélyezett pályaművek kizárólag a kijelölt területeken és kizárólag a MÁV Zrt. 

lebonyolító szervezet által elfogadott látványterv elemeivel festhetők meg.  

 A jóváhagyott látványtervtől eltérni csak a MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezetének 

előzetes hozzájárulása birtokában szabad. A kivitelezés időszakában a terv szerinti és 

szakszerű kivitelezést a kijelölt falfelületek kezelője ellenőrzi, felügyeli. 

 A jelentkezési lapon alábbi adatokat kell feltüntetni: 

- pályázó neve (vezetéknév, keresztnév), 

- kapcsolattartási adat (telefonszám, e-mail cím), 

- csapat jelentkezése esetében csapat és csapatkapitány neve, 

- pályamű készítésének címe, témája, 

- a választott aluljáró. 

 

Biztonsági feltételek és kárfelelősség 

A dekoráció nem akadályozhatja a terület/felület rendeltetésszerű használatát és meg kell felelnie a 

mindenkor hatályos jogszabályoknak, az irányadó más szabályoknak és előírásoknak. A dekoráció 

nem akadályozhatja a vasúti hálózat, illetve a közút rendeltetésszerű működését. 

A dekorálásban részt vevők kizárólag saját felelősségükre vehetnek részt. A résztvevők a pályázat 

benyújtásával elfogadják, hogy a festést saját felelősségükre végzik, az elkészült alkotással, illetve a 

pályázathoz kapcsolódó eseményen készült hang- és képfelvételekkel kapcsolatban követeléssel nem 

élhetnek, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a MÁV Zrt. helyszíni, szakfelügyeletet ellátó 

munkatársainak utasításait betartják.  
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A munkavégzés során a vonatkozó és érvényben lévő baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat 

be kell tartani.  

A MÁV Zrt. kizárja felelősségét minden olyan kár bekövetkeztével kapcsolatban, amely kétségtelenül 

a dekorálással összefüggésben keletkezett. A résztvevők a MÁV Zrt-vel szemben semmilyen jogcímen 

semminemű kárigényt nem jogosultak érvényesíteni. 

A felfestett alkotások esetleges megrongálódása miatti javítási feladatokat a résztvevők a MÁV Zrt. 

lebonyolításáért felelős szervezetével előre egyeztetett időpontban és módon elvégezhetik. A 

résztvevők által készített faldekorációt a MÁV Zrt. bármikor eltávolíthatja, ha a felület kopását és 

károsodását a résztvevők kijavítani nem kívánják, vagy az alkotás a továbbiakban bármely okból nem 

felel meg jelen kiírásban szereplő dekorációs céloknak.  

A MÁV Zrt. nem vállal felelősséget a festett felület kijavítása során bekövetkezett károkért, valamint a 

festett felület bármikor bekövetkező károsodásáért, tönkretételéért vagy megsemmisüléséért.  

Reklám és hirdetés 

A MÁV Zrt. nem járul hozzá harmadik személy hivatalos jelzésének/logójának a dekoráció bármely 

elemére történő felfestéséhez, elhelyezéséhez. A logó felfestésének igénye esetén reklámbérleti 

szerződés megkötésére van szükség.  

A MÁV Zrt. kijelenti, hogy mint tulajdonos/vagyonkezelő,  nem alanya a reklámadóról szóló 2014. 

évi XXII. törvény szerinti reklámadónak. 

 

Alkotói és felhasználói jogok 

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a később a pályaművekből rendezendő 

kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, de 

csakis az érintett pályázók nevének feltüntetése mellett. A benyújtott pályaművekkel kapcsolatban a 

pályázók anyagi ellentételezésre nem jogosultak.  

A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan 

kapcsolódó katalógus, vagy más nyilvános eseményekhez kapcsolódó programfüzet, internetes felület, 

reklám, PR tevékenység stb. keretében. Jogosult ezen kívül még a pályaművekről és a pályázaton 

résztvevőkről készült fotók médiumokban történő megjelentetésére. 

A pályázat benyújtásával a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművekről 

készült reprodukciót akár könyv alakban, akár elektronikus formában többszörözze, valamint 

megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló 

felhasználási jogot biztosít a pályázó nevének feltüntetése mellett.  

A pályázattal összefüggő nyilvános eseményeken a résztvevők hang- és képfelvételt készíthetnek. A 

pályázat benyújtásával a résztvevők hozzájárulnak, hogy az eseményekről készült és a közösségi 

médiában megosztott képeit a pályázat kiírója kiállítások, programfüzet, internetes felület, reklám, PR 

tevékenység, stb. keretébenfelhasználja, reprodukálja.  

A fent megnevezett megjelenésekért külön díjazásra a pályázók nem tarthatnak igényt. 
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 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ,  

ADATKEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

1. Az adatkezelés célja 

- A MÁV Zrt. által meghirdetett „Színezd újra! Alkotói Napok 2018.” pályázat 

lebonyolítása. 
- A megvalósított pályázatok megjelentetése a MÁV Zrt. belső kommunikációs csatornáin 

(Hírlevél és Vasutas magazin), valamint nyilvános eseményeken, elektronikus 

médiafelületeken (így különösen: televízióban, rádióban, interneten, közösségi médiában).  

2. Adatkezelő:   

 

Név:  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-10-042272 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám:   10856417-2-44 

  

 

3. A kezelt adatok megnevezése és az adatkezelés célja:  

 

Adatcsoportok Személyes adat Az adatkezelés célja 

Egyéni 

résztvevő 

 

családnév  a pályázat lebonyolítása, a megvalósított 

alkotások megjelentetése 

utónév  a pályázat lebonyolítása, a megvalósított 

alkotás megjelentetése 

e-mail cím, telefonszám a pályázat lebonyolítása 

18 év alatti résztvevő esetén szülői 

nyilatkozat (teljes bizonyító erejű 

magánokirat) benne: jelentkező 

neve és életkora, törvényes 

képviselő neve, címe, tanúk neve, 

címe 

a pályázat lebonyolítása 

Résztvevői 

csoport 

szervezet megnevezése  a pályázat lebonyolítása, a megvalósított 

alkotás megjelentetése 

e-mail cím  a pályázat lebonyolítása 

18 év alatti résztvevő esetén szülői 

nyilatkozat (teljes bizonyító erejű 

magánokirat) benne: jelentkező 

neve és életkora, törvényes 

képviselő neve, címe, tanúk neve, 

címe 

a pályázat lebonyolítása 

Pályamű 
az aluljáró falára felfestett alkotás  a pályázat lebonyolítása, a megvalósított 

alkotás megjelentetése 
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4. Adatfeldolgozó: 

Név:  MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (rövidített neve: MÁV SZK) 

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

E-mail: helpdesk@mav-szk.hu 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-10-045838  

A bejegyző bíróság megnevezése:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám:   14130179-2-44  

Az adatkezelő szolgáltatási szerződés keretében adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, amely 

szerződés alapján adatfeldolgozó teljes körű informatikai szolgáltatást is nyújt, mely magában foglalja 

a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését is. Az adatfeldolgozó a pályázathoz kapcsolódó 

adatokat a jelen pályázat adatkezelési tájékoztató 6. pontjában megjelölt ideig kezeli kizárólag 

mechanikus adatazonosítás céljából.  

5. Az adatkezelés jogalapja: 

Jelen pályázati kiírás adatkezelési tájékoztatójának 1. pontjában jelzett adatkezelési célok esetén az 

adatkezelés jogalapja  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

A pályázat benyújtásával a pályázók (18 év alatti résztvevő esetében törvényes képviselőik) elismerik, 

hogy az adatkezeléssel kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kaptak és kifejezetten hozzájárulnak 

ahhoz, hogy személyes adataikat (név, életkor, elérhetőségek) a MÁV Zrt. a pályázat lebonyolításával 

összefüggésben kezelje.  

A pályázat nyilvános eseményein a sajtó képviselői által készített kép- és hangfelvételek esetében a 

sajtó működését szabályozó jogszabályi előírások irányadók. 

6. Az adatkezelés időtartama: 

A MÁV Zrt. nyilatkozik, hogy a pályázók személyes adatait kizárólag a pályázattal összefüggésben 

kezeli. Az elektronikusan érkező pályázatokat legfeljebb egy évig tárolja, majd gondoskodik azok 

törléséről. Az esetlegesen papír alapon beérkező pályázatokat az adatkezelő legfeljebb a MÁV Zrt. 

valamint az érintett leányvállalatok Iratkezelési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 23. MÁV Ért. 1.) 

EVIG sz. utasítás 7. sz. mellékletében foglaltak alapján (PR ügyek) pályázat lezárását követő 5 évig 

tárolja, majd selejtezi.  

7. Az adatkezelést végzők köre: 

A MÁV Zrt. nyilatkozik, hogy személyes adatokat az adott pályázati anyaggal összefüggésben kezeli. 

Az adatkezelés során az érintettek adatait csak a pályázat lebonyolítása érdekében ismerhetik meg és 

kezelhetik a MÁV Zrt. pályázati feladatokat ellátó alkalmazottai és megbízottai.  

A pályázat benyújtásával a pályázók (18. év alatti pályázók esetében a törvényes képviselők is) írásban 

járulnak hozzá ahhoz, hogy a pályázattal összefüggésben róluk hang- és képfelvétel készüljön és 

azokat a felvételek készítői nyilvánosságra hozzák. A felvételekkel összefüggésben a résztvevők 

anyagi ellentételezésre nem jogosultak.  
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8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

 

Az adatkezeléssel érintett jelen adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken keresztül 

írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, 

valamint az adatkezelés korlátozását. 

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett 

személyes adatait, illetve az érintett adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az adatkezelő által 

megtett intézkedésekről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a 

kérelem alapján történő intézkedést. 

 

8.2. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.   

 

8.3. Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. 

A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő 

személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

• adatkezelés célja,  

• az érintett személyes adatok kategóriái, 

• az adatkezelés időtartama,  

• arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait, 

• az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Az érintett kérésére adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – 

amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az 

érintett által kért további másolatokért adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

 

8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése 

 

Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti 

pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok 

kiegészítését. 

 

Az érintett jelen tájékoztatóban elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, 

ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése 

jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, 

továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. 

 

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban 

az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 



 

 

10 

 

Az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi 

kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükségesek. 

 

8.5.  Az adatok korlátozása 

Az érintett jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 

adatait az adatkezelő korlátozza amennyiben: 

 vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);  

 az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

 az adatkezelés célja megszűnt, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

 

A korlátozás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a 

személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az adatkezelő az érintett kérésére történt 

zárolás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

 

9. Adatbiztonság 

 

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: 

 

- adatkezelő az adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket 

  amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági 

szabályzatban (RIBSZ) foglaltaknak megfelelően működjenek,  

 biztosítja, hogy a felhasználók a korábban meghatározott azonosítási 

(authentication) és jogosultsági szint (authorisation) szerint érjék el az alkalmazás 

funkcióit és az adatokat, 

 valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról,  

- betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályokban foglalt 

előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az adatkezelő az 

adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá. 

- A rendszer számítástechnikai elemei a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1012 Budapest, 

Krisztina krt. 37.) mint adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg. 

- Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 

oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen 

védett legyen (adat bizalmassága). 

 

Adatkezelő az esetlegesen papíron benyújtott, nyertes pályaműveket elektronikusan rögzíti, az 

adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerében.  

A feldolgozást követően a papíralapú példányt az adatkezelő zárt szekrényben tárolja (A tárolás helye: 

1087 Budapest, Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.) Adatkezelő a beérkezett 
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papíralapú pályaműveket és pályaművek elektronikus példányait, továbbá a pályázó személyes adatait 

jelen tájékoztató 6. pontjában megjelölt időpontot követően megsemmisíti.  

 

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk 

 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: (+36-1) 391-1400 

Telefax: (+36-1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – Az érintett az adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 

jogorvoslatért az adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 

bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, 

illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja. 

 

Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van, szüksége 

akkor aluljarofestes@mav.hu e-mail címre írhat. 

 

Ha az érintettnek személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az 

adatkezelőhöz fordulhat az adatvedelem@mav.hu elektronikus levelezési címen keresztül.    

 

11. Releváns jogszabályok 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 

 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ elérhető: 

 

www.mav-csoport.hu/mav/aluljarofestes  

E-mail: aluljarofestes@mav.hu  

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság 

1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60. 

mailto:aluljarofestes@mav.hu
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