
 
Pályázati Kiírás 

a Magyar Posta Zrt. „A posta jövője – a jövő postása” elnevezésű rajzpályázathoz 
 
„A posta jövője – a jövő postása” kreatív rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat) kiírója a Magyar 
Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; a továbbiakban: „Kiíró”), együttműködő 
partnere pedig a Miniváros Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3., a továbbiakban: 
„Együttműködő partner”) 
 
I. Pályázati feltételek: 
 
1. A pályázó:  
1.1 A Pályázatnak nevezési díja nincs. 
1.2 A Pályázaton magyarországi lakcímmel rendelkező a 2017. évben negyedik (4.) életévüket 
betöltött, de tizenharmadik (13.) életévüket be nem töltött gyermekek vehetnek részt, akik a jelen 
Pályázati Kiírás feltételeinek megfelelően a pályázatukat lezárt borítékban a jelen Pályázati Kiírás 
mellékletét képező részvételi nyilatkozattal együtt 2017. április 20-ig eljuttatják a Kiíró, a Magyar 
Posta, PR és Rendezvényszervezési Osztály 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. címre, vagy bedobják 
az Együttműködő partner, a Minipolisz székhelyén 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. elhelyezett 
lezárt „A posta jövője – a jövő postása” feliratú gyűjtőládában. A pályázathoz csatolni kell a törvényes 
képviselő (szülő, gyám) nyilatkozatát, amelyben elfogadja a Pályázati Kiírás feltételeit és a 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kiíró a Pályázónak és a törvényes képviselőnek a jelen 
játékszabályzatban meghatározott adatait kezelje. 
 
A korcsoportok:  
 

  I. korcsoport:  4-6 éves korig  
 II. korcsoport:  7-9 éves korig  
III. korcsoport: 10-12 éves korig  

 
2. A pályamunka: 
 
2.1 A pályázók a Pályázatra figyelemfelkeltő, saját maguk által kézzel készített rajzot nyújtanak be a 
következő témában: A posta jövője (a rajzeszközt tetszőlegesen választhatják meg a pályázók). A 
pályaműveket A/4-as rajzlapon kell benyújtani. A rajz hátoldalán fel kell tüntetni: a pályázó nevét, és 
pályázó életkorát. A borítékon fel kell tüntetni: „A posta jövője – a jövő postása”. A hiányos adatokkal 
beküldött pályaművek a Pályázatból kizárásra kerülnek. 
 
2.2. A Pályázatra kizárólag a pályázó által készített eredeti, még nyilvánosságra nem hozott rajz 
adható be. A pályázó törvényes képviselője a pályamunka benyújtásával hozzájárul annak 
nyilvánosságra hozatalához, szavatolja, hogy az nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz 
fűződő jogát. 
 
2.3. Egy pályázó legfeljebb három művel pályázhat. 
 

2.4 A zsűri a pályaműveket kreativitás, egyediség  tartalom, üzenet  és felhasználhatóság 
szempontok szerint választja ki, és a legjobb pályaműveket a III. pontban részletezett módon díjazza. 
 
2.5. A hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó, vagy tévesen értelmezett, továbbá a 
határidőn túl beérkezett pályamunkákat a Kiíró a Pályázatból kizárja. 
 
2.6. A pályamunkák beküldésével a pályázó törvényes képviselője hozzájárul, hogy a pályázó 
pályamunkáját a Kiíró a nevének, és életkorának feltüntetésével esetleges kiállítás keretében 
nyilvánosságra hozza, saját kommunikációs felületein közzétegye. 
 
2.7 A Kiíró és a Lebonyolító a feltöltött pályamunkákat jogosult megvizsgálni és a jogsértő vagy a V.4. 
pontban felsoroltakat tartalmazó pályamunkákat, illetve az ilyen pályamunkákat beküldő pályázókat a 
Pályázatból kizárni, azonban a Kiíró az ilyen tartalmak vizsgálatára nem köteles és a jogsértő 
tartalommal kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. 
 



2.8 A beküldött pályamunkákat a Kiíró nem köteles tárolni, illetve megőrizni, továbbá a pályázó 
részére visszaszolgáltatni. A díjazott pályaműveket a Kiíró elhelyezi a Magyar Posta 150. születésnapi 
ünnepségén lezárni tervezett időkapszulába. A többi pályaművet a Kiíró megsemmisíti. 
 
2.9 A pályázók által valótlan, hiányos vagy téves adatok megadásából eredően a Kiíró felelősséget 
nem vállal. 
 
3. Leadási határidő: 
A pályaművek beküldési határideje: 2017. április 20. 
Beküldési cím: A rajzokat lezárt borítékban a Magyar Posta, PR és Rendezvényszervezési Osztály 
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. postacímre kérjük beküldeni. A borítékra kérjük ráírni: „A posta 
jövője – a jövő postása”.   
Leadási cím: A rajzokat lezárt borítékban az Együttműködő partnernél, a Minipolisznál, a 1061 
Budapest, Paulay Ede utca 3. szám alatt elhelyezett „A posta jövője – a jövő postása” feliratú ládába 
kérjük bedobni. A borítékra kérjük ráírni: „A posta jövője – a jövő postása”. 
 
II. Értékelés 
 
1. A pályázatokat egy háromtagú zsűri bírálja el. A zsűri a beküldött pályamunkák közül 
korcsoportonként 3-3 pályaművet választ ki az I.2.4. pont szerinti szempontok alapján.  
 
2. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. 
 
III. Díjak 
 

1. Mindhárom korcsoportban a legjobb pályamunkát beküldők a következő díjat kapják:  

I. helyezett: 20 000 Ft értékű művészeti / rajzeszköz csomag, Minipolisz születésnap 
      (a születésnap maximum 15 főig érvényes, felhasználható 12 hónapig) 
II. helyezett: 15 000 Ft értékű művészeti / rajzeszköz csomag, Minipolisz családi belépő 

(felhasználható 6 hónapig) 
III. helyezett: 10 000 Ft értékű művészeti / rajzeszköz csomag, MInipolisz gyermek belépő 
      (felhasználható 6 hónapig) 

 
IV. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele 
 
1. A nyerteseket a Pályázat keretében beadott nyilatkozaton feltüntetett elérhetőségeken, telefonon, 
vagy postán értesítik legkésőbb 2017. április 28-ig. 
 
2. Amennyiben a nyertesek értesítése akár a telefonszolgáltató hibájából, akár azért nem volt 
lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 
valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy telefont bármilyen okból nem vette fel, 
illetőleg a postai küldeményt bármilyen okból nem vette át, vagy egyéb, a saját érdekkörében 
felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. 
 
3. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereményeket esetlegesen helyettesítő 
áruval kapcsolatban a pályázók semmilyen követelést nem támaszthatnak a Kiíróval szemben. 
 
V. Szerzői jogok 

 
1. A pályázati munka leadásával a pályázó törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy minden a 
pályázó által beküldött pályamű a Kiíró kizárólagos tulajdonába kerül és a pályázó részére nem kerül 
visszaküldésre. 
 
2. A pályázó törvényes képviselője díjmentesen hozzájárul és lemond a Pályázónak a 
pályamunkájával kapcsolatos minden vagyoni szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül 
hozzájárul, hogy a Pályázó pályaműve nevének, és lakóhelyének (csak település) feltüntetésével 
megjelenjen. 



 
3. A pályázó törvényes képviselője a pályamunkával kapcsolatos minden vagyoni jogot díjmentesen 
átruház a Kiíró részére, ideértve a nyilvánosságra hozatal jogát, a kereskedelmi hasznosítás jogát, a 
marketing- vagy reklámcélú felhasználás és a pályamű sokszorosításának jogát, ideértve annak 
nyomdai, reklám vagy interneten történő megjelenítését, vagy televízión történő sugárzását is, 
csakúgy, mint a pályamű megváltoztatásához való jogot, illetve a szerzői vagyoni jogok harmadik 
személy részére történő részbeni avagy teljes átruházásának jogát. 
 
4. A pályázó törvényes képviselője szavatolja, hogy a pályamű a pályázó saját alkotása, eddig nem 
hozták nyilvánosságra, bármely harmadik személyek jogát nem sérti, nem tartalmaz becsületsértő, 
vagy jogszabályba ütköző elemet és a pályázó törvényes képviselője legjobb tudomása szerint a 
pályamű nem tárgya semmilyen peres eljárásnak, vagy olyan követelésnek, amely peres eljáráshoz 
vezethet. 
 
5. A pályázó törvényes képviselője szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig 
nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből (munkából) semmilyen elemet 
anélkül, hogy azt a szerzői jog vagy bármilyen egyéb jog jogosultja írásban nem engedélyezte.  
Harmadik személynek nincs olyan joga, követelése amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó 
által beküldött pályaművének a jelen Szabályzat szerinti felhasználását; nem tartalmaz jogosulatlan 
vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; másokat nem lejárató célzatú, 
illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető 
információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív, vagy egyéb 
illetlen, szexuális célzatú, a Kiíró vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; nem hív fel 
erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik 
személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek 
szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát. 
 
6. Azon pályamunka, amely egyértelműen bizonyíthatóan másolat, hamisítvány, vagy ha azt már 
korábban nyilvánosságra hozták, vagy nem a jelen Szabályzatnak megfelelően készítették el, a 
Pályázatból kizárásra kerül. 
 
VI. Felelősség 
 
1. A Kiíró és az Együttműködő partner a pályázók valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a 
felelősségét a benyújtott pályamunkával kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi illetve 
egyéb jogsértésekkel kapcsolatban. 
 
2. A Kiíró illetve nem vállal felelősséget, ha valaki a pályamunkáját harmadik személy nevében küldi 
el. A pályamunkával kapcsolatos illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a 
Kiíró, semminemű felelősséget nem vállalnak, írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott 
pályázat érvénytelen. 
 
3. A Pályázat vagy az esetleges későbbi kiállítás során megsérült vagy elveszett pályamunkákért a 
Kiíró, illetőleg Együttműködő partnerfelelősséget nem vállal. 
 
4. A Kiíró kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Kiíró és az Együttműködő partner kizár minden 
felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek 
tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha 
a nyeremény átadása, a Pályázat megvalósítása a Kiírónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a 
Pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor. 
 
5. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiírónak nem 
áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 
következmény minden esetben a pályázót terheli. 
 
 
 
 
 



VII. Adatvédelem: 
 
1. Adatkezelő: 
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., adószám: 10901232-2-44), mint 
Kiíró 
 
2. Mi jogosít fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére? 
A pályázó törvényes képviselőjének a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott 
nyilatkozaton adott hozzájárulása ahhoz, hogy a képviseltjének adatait az Adatkezelő kezelje a 
pályázat lebonyolítása céljából. 
 
3. Milyen adatokat kezel az Adatkezelő? 
 

 A pályázó nevét, életkorát 

 A törvényes képviselő nevét, címét, telefonszámát 
 
4. Milyen célból kezeli az Adatkezelő az adatokat? 
 
A Magyar Posta Zrt. azért kezeli az adatokat, hogy a pályázaton a pályázók közül a nyerteseknek 
nyereményeket odaítélje és a nyertes pályázók részére a nyereményeket átadja.  
 
5. Meddig kezeli az Adatkezelő az adatokat: 
 
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a pályázók és törvényes képviselőik esetében a pályázat elbírálását 
követő munkanapig, a nyertesek és törvényes képviselőik esetében pedig 2017. május 31-ig kezeli. 

 
Az adatkezelés időtartama: 2017. május 31. Ezt követően a Magyar Posta Zrt. valamennyi Részvételi 
nyilatkozatot megsemmisít. 
 
6. Hol vonhatja vissza a törvényes képviselő a hozzájárulását? 
 
A hozzájárulását a törvényes képviselő bármikor jogosult a pályázó (pályázó neve, életkora) és a saját 
(törvényes képviselő neve, címe, telefonszáma) adatainak megadásával és a pályázat címére való 
hivatkozással visszavonni az alábbi elérhetőségeken: 

 

 levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc, 

 faxon: a 06-46-320-136 számon, 

 e-mail-ben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen, 

 telefonon: a 06-1-767-8282 

Tájékoztatjuk a törvényes képviselőket, hogy amennyiben hozzájárulásukat a nyertesek kiválasztását 
megelőzően vonják vissza, a pályázó pályázatban már nem vesz részt, amennyiben pedig a nyertes 
kisorsolását követően kerül sor a hozzájárulás visszavonására, akkor a nyertesnek a nyereményét a 
Magyar Posta Zrt. adatok hiányában nem tudja átadni. Minkét esetben a visszavonással érintett 
pályázat ugyanis a hozzájárulás visszavonását követően megsemmisítésre kerül. 
 
7. Kik ismerhetik meg a pályázó és a törvényes képviselő adatait? 

 
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. munkatársai közül pályázat lebonyolítására kijelölt munkavállalói (a 
Rendezvényszervezési Osztályvezető és a PR és Rendezvényszervezési munkatársak), valamint a 
Zsűri tagjai ismerhetik meg. A Nyertesek nevét a pályaművek kiállítása és internetes oldalon való 
közzététele folytán bárki megismerheti. 

 
8. Milyen jogok illetik meg a pályázót és a törvényes képviselőjét? 
 
Az Adatkezelő az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén írásban 
– közöl a törvényes képviselővel. A tájékoztatás iránti kérelmekre a Magyar Posta Zrt. legkésőbb 25 
napon belül válaszol. A törvényes képviselő bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését 
vagy zárolását a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken. A helyesbítés kérése esetén a módosítani kért 



adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat 
módosítását. A Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, 
akkor módosíthatja-e a régit. 
Ha a törvényes képviselő a saját és képviseltje adatainak törlését kéri, akkor a Magyar Posta Zrt. az 
adatokat törli. Ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy adatok hiányában a pályázó a 
pályázatban már nem vehet részt és így nyertes sem lehet. 
 
9. Vesz-e igénybe adatfeldolgozót az adatkezelő? 
 
A Magyar Posta Zrt. a pályázat lebonyolításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
10. Hova fordulhat jogai védelmében a pályázó és a törvényes képviselője? 
 
Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati 
Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: 06-1-767-
8282, vagy 06-30-770-8282), hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 
Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása szerint 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 
 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115878/2017. 
 
VIII. Egyéb rendelkezések 
 
1. A pályázó törvényes képviselője a pályamunkája elküldésével elismeri, hogy teljes körűen 
megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a pályázó törvényes 
képviselője a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból 
automatikusan kizárásra kerül. 
 
3. A Kiíró a Pályázat lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Pályázattal kapcsolatos reklamációt 
nem fogad el. 
 
 
 


