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Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

„A jövő fényei” elnevezésű pályázatának 

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA  

Általános rendelkezések - információk „A jövő fényei” – pályázathoz 

„A jövő fényei” című promóció szervezője az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

(székhely: 1132 Budapest, Váci út 12. I. em. 1., a továbbiakban: „Szervező”; „ECM”). 

A pályázaton résztvevő pályázók részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik 

és elfogadják a pályázat jelen részvételi- és adatkezelési szabályzatát. 

A Szervező  „A jövő fényei” elnevezéssel pályázatot szervez, (a továbbiakban „Pályázat”), melynek 

célja irodalmi alkotások (tudományos fantasztikus írások, tudományos szépirodalom, esszé, történet, 

novella, sztori, elbeszélés), illetve képzőművészeti alkotások (rajz, képregény és egyéb média) útján 

felhívni a figyelmet a jövő világítástechnikai jellegű kérdéseire. A Pályázat a következő kérdésre 

keresi a választ: 

„Hogyan fogunk világítani a jövőben? 

„A zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék verejték.”  Thomas Alva 

Edisontól származik ez a mondat, aki számos találmány kiötlője volt. Az izzólámpa 

feltalálása 4 évig tartott. A legenda szerint a nagy csinnadrattával bejelentett termék 

nem volt kész, de már dőlt hozzá a befektetők pénze. Mivel az üvegburába helyezett 

izzószál rendre elolvadt, így 4 éven keresztül hitegetnie kellett a befektetőit, csalt a 

bemutatókon, lefizette az újságírókat, de mielőtt csődöt jelentett volna, sikerült 

kifejlesztenie a stabil izzószálat. A legszorgalmasabb feltalálónak tartják, mivel 1093 

szabadalom kapcsolódik a nevéhez. Nem mindegyik találmánya teljesen új, néhányat 

munkatársai ötleteiből fejlesztett tovább. Volt olyan négyéves időszaka, amikor 300 

találmányt jelentett be, vagyis ötnaponta egyet. 

Várjuk ötleteiteket arra nézve, hogy hogyan fog kinézni a jövő világítása. Ha csak 

azt kérdezzük, hogy hogyan fogunk világítani az elkövetkező években akkor rögtön 

rávágjátok, hogy LED-el. De még a LED is tartogat számunkra újdonságokat ezért 

várjuk válaszaitokat a LED-el kapcsolatban is, a címben feltett kérdésre. De 

természetesen nem korlátozzuk a világítási lehetőségeket a LED-ekre!  

Hogyan valósul majd meg az emberközpontú világítás? Teljes mértékben átengedjük 

egy digitális vezérlésnek azt, hogy a szükséges fényt előállítsa számunkra? 

Használunk majd közvilágítást? Vagy csak azt fogunk használni és az otthonaink 

világítására már nem lesz szükség? Lesznek-e lámpatestek? Mi fogja meghúzni a 

határvonalat a természetes fény és mesterséges fény használata között? Sok a kérdés 

és ha csak a közeljövőbe nézünk akkor már sok kérdésre tudjuk a részleges választ. 

Ha távolabbra akkor már nehezebb választ adnunk. Ebben a pályázatban nincs 

időhorizont és tárgyi korlát, ha csak a közeljövő világításával és azon belül is csak 

egy részterülettel foglalkozik a pályázatod akkor azt is fogadjuk és természetesen 

azokat is, amelyek ma még fizikai képtelenségnek tűnnek. 

Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Írjátok meg a ti Edisonotokat! 
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Együttműködő partnerünk a Világítástechnikai Társaság (VTT). A VTT segít nekünk 

abban, hogy válasszunk majd a jobbra, modernebbre, fenntarthatóbbra, élhetőbbre, 

magasabb színvonalra törekvő javaslatok közül. 

Sok-sok világítástechnikai megoldás már napjainkban is hozzájárul ahhoz, hogy 

magasabb életminőségen éljünk. A cél most az, hogy további ötleteket, sikeres 

megoldásokat, modelleket tudjunk azonosítani, mely mások számára is ösztönző, 

inspiráló, ötletadó lehet.” 

A Szervező által kijelölt szakmai zsűri a megadott időintervallumon belül, szabályszerűen beküldött 

pályázatokat elbírálja és a legjobbakat díjazza. 

Részvételi feltételek  

A Pályázók a pályázati anyaguk beküldésével a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt 

tudomásul veszik és elfogadják, az abban foglalt felhasználási engedélyt és hozzájárulást 

megadják. 

Egy pályázó kategóriánként 1-1, összesen maximum 2 pályázattal nevezhet. Amennyiben egy 

személytől ennél több pályázat érkezik, ezek közül csak 1-1 pályázatot vesz figyelembe a zsűri. 

A beérkezett alkotásokat az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. a tudatos 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás érdekében nonprofit promóciós célból 

szándékozik felhasználni.  A promóció célja az elektromos és elektronikai hulladékok (jelen 

esetben elsődlegesen a fényforrás hulladékok) begyűjtésével, kezelésével és újrahasznosításával 

kapcsolatos környezetbarát szemléletmód kialakítása, illetve erősítése az emberekben, továbbá a 

tudatos hulladékgazdálkodás népszerűsítése a világítás jövőbeli kihívásainak tükrében. A 

beérkezett alkotások felhasználásra kerülhetnek az adott tárgyban rendezett kiállításokon, 

kiadványokban, az ECM saját honlapján, kiadványaiban, rendezvényein és közösségi média felületein.  

A jelen Pályázat célja a fentiekben részletezett világítással kapcsolatos környezettudatos szemlélet 

fejlesztése, illetve erősítése.  

A fent rögzített promóciós célra tekintettel a Pályázó a pályázat beküldésével nem kizárólagos, 

területi- és időbeli korlátozástól mentes felhasználási engedélyt ad az ECM részére a beküldött 

alkotások felhasználására, továbbá a felhasználás harmadik személy részére történő 

engedélyezésére. A felhasználási engedély a fent rögzített promóciós célhoz szükséges valamennyi 

felhasználási módra és mértékre kiterjed, így különösen, de nem kizárólagosan a fentiekben leírt 

felhasználási módokra. A Pályázó engedélyezi a beküldött alkotás sajátos címének felhasználását, 

illetve az abban esetlegesen szereplő jellegzetes és eredeti alak felhasználását is. Az ECM jogosult, de 

nem köteles az alkotásokat felhasználni, a felhasználás során a szerző nevét es lakhelyét (településnév) 

választása szerint feltüntetheti, vagy azt mellőzheti.  

 

A Pályázót figyelemmel, a pályázat promóciós céljára díjazás a felhasználási engedély ellenében 

nem illeti meg, illetve arról a Pályázó a pályázat benyújtásával feltétlenül és visszavonhatatlanul 

lemond. 

 

A pályázó felelős azért, hogy  

 

i. A beküldött alkotások a saját eredeti szellemi alkotásai, és amellyel kapcsolatban a Pályázaton 

való részvételre és a felhasználási engedély megadására jogosult;  

ii. a beküldött alkotásokon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői- vagy egyéb joga, 

amely az alkotások ECM általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná; 
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iii. A beküldött alkotások nem sértik harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogát, 

szerzői jogát, jó hírnevét, magánélethez/magántitokhoz való jogát vagy egyéb jogait; 

iv. Ez idáig harmadik személynek nem adott az alkotások felhasználására kizárólagos jogot, és a 

beküldött alkotásokra vonatkozóan a beküldést követően sem fog ilyen jogot adni. 

 

Kizárások 

A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti) közeli hozzátartozói, a Szervező megbízásából a pályázat előkészítésében és lebonyolításában 

közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen 

személyeknek közeli hozzátartozói.  

A Pályázatból ki van zárva továbbá minden olyan Pályázó, aki a személyes adatok megadásakor nem a 

valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad 

meg. 

Amennyiben a Pályázó 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. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Lámpahulladék 

Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A Pályázaton és a kapcsolódó promóción való részvétel 

önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A 

pályázati anyag beküldésével megadott felhasználási engedély azonban csak írásban vonható vissza és 

ez erről szóló nyilatkozat 2020. május 7-én 10:00-ig meg kell érkezzen a szervezőhöz. Ezt követően a 

Pályázó csak azt kérheti, hogy nevének és címének feltüntetését a Szervező az alkotások jövőbeni 

(azaz a nyilatkozat kézhez vételét követő) felhasználása során mellőze.  

Érvénytelen pályázat 

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen szabályzatban foglalt részvételi 

feltételnek nem tesz eleget, valamint aki nem a Pályázatban meghatározott promóciós feladatot 

teljesíti. 

A Nevezés technikai feltételei és részletei 

A pályázatokat 2020. április 30-ig szükséges elektronikus formában (pdf és doc) a 

lampahulladek@gmail.com e-mail címre megküldeni az adatok (név, telefonszám, e-mail cím) 

megadásával. 

Két kategóriában lehet pályázni: 

a) irodalmi alkotás, mely lehet sci-fi (science fiction), azaz tudományos fantasztikus írás, 

tudományos szépirodalom, esszé, történet, novella, sztori, elbeszélés, 

b) képzőművészeti alkotás, mely lehet rajz, képregény és egyéb média. 

A pályázati anyagokat az ECM nem juttatja vissza a Pályázónak. 

Kik pályázhatnak? 

Magánszemélyek, kollektívák, cégek, szervezetek, intézmények. 

https://www.facebook.com/lampahulladek/
https://www.facebook.com/lampahulladek/
mailto:lampahulladek@gmail.com
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Értékelési szempontok  

Kreativitás, ötletesség, újító jelleg, kidolgozottság. 

A Bíráló Bizottság tagjai:  

- Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke; 

- Dr Szabó Ferenc egyetemi docens, Pannon Egyetem, a Magyar Világítástechnikáért 

Alapítvány kuratóriumának elnöke; 

- Arató András, világítástechnikai szakértő, villamosmérnök; 

- Érczfalvi András, a Trend FM szerkesztő riportere; és 

- Gillemot Éva belsőépítész. 

A Bíráló Bizottság elnöke: Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke 

Határidők 

A pályázati anyagok leadási határideje: 2020. április 30. 

A pályázati anyagok értékelése 2020. május 7-ig. 

Ünnepélyes díjátadóra Budapesten a Világítás Házában (1042 Budapest, Árpád út 67, 1. em. 6.) 2020. 

május 18-án 17 órakor kerül sor. 

 

Mit kapnak a Díjazottak? 

A Díjak (vásárlási utalvány és oklevél) átvétele ünnepélyes Díjátadón a média jelenlétében történik. 

Kategóriánként a nyeremények az alábbiak: 

1. díj 40.000,- Ft értékű vásárlási utalvány;  

2. díj 20.000,- Ft értékű vásárlási utalvány; 

3. díj 10.000,- Ft értékű vásárlási utalvány. 

Mindkét kategóriában első, második és harmadik díj is meghirdetésre kerül. 

A generált publikálás keretében az ECM és a VTT hírportáljain és közösségi oldalain valamint a 

médiában híradások várhatóak.  

A nyeremények átadásának, átvételének feltételei 

A nyerteseket a zsűri döntését követő 24 órán belül e-mailben tájékoztatjuk a nyereményről. 

A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre. A nyerteseknek legkésőbb 2020. május 29-

ig át kell venniük a nyereményeiket, különben elveszítik jogosultságukat a nyereményekre. A 

nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a 

meghatározott határidőn belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem 

tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező 

nem felelős. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az 

átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Pályázóra nézve jogvesztő. 

A nyereményeket a Szervező egy alkalommal postai úton (ajánlott, tértivevényes küldeményként) 

próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére. 
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Amennyiben a játék időszakában a meghirdetett 3-3 díjnál kevesebb érvényes Pályázat érkezik, úgy 

minden érvényes Pályázó nyertessé válik. 

Adók és közterhek 

A jelen promócióban részt vevő Pályázókat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi 

jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények 

átvételével (kivéve az egyszeri postai úton történő megküldést) és felhasználásával összefüggésben 

esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik. 

Adatkezelés 

A Pályázat hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata elérhető a Pályázat időtartama alatt a 

Szervező honlapján: http://www.electro-coord.hu   

A Pályázatról információk találhatóak az http://www.electro-coord.hu oldalon, a Lámpahulladék 

blogon, a Lámpahulladék Facebook oldalon és online hirdetésekben. 

A Pályázaton részt vevő személy, a Pályázata beküldésével (ideértve az általa közölt adattartalom 

feltöltését) elismeri és elfogadja, hogy a promóció és az annak részét képező Pályázat során történő 

adatkezelés célját megértette, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy 

elérhetővé tett személyes adatait (név, lakcím, elérhetőségek) a Szervező díjmentesen nyilvántartásba 

vegye és a jelen Pályázat, valamint a kapcsolódó promóció lebonyolítása és dokumentálása céljából, a 

jövőben is díjmentesen kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

Amennyiben az adott Pályázó nyertessé válik, úgy a nyereményről való kiértesítés feltétele a 

lakcímének, esetlegesen telefonszámának, illetve e-mailcímének a Szervező részére való 

rendelkezésére bocsátása.  

A Pályázók személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, ide nem 

értve az adófizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint 

nevének és lakóhelyének (csak a településnév) feltüntetése a promóció során.  

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.  

A Pályázatban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást 

kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A 

tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 

napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A résztvevő jogosult 

kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást 

tartalmazó nyilatkozatát). A törlés postai úton kérhető a Szervezőtől. A résztvevő bármikor 

visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a 

hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az 

adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással 

érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A 

nyomtatott kiadványok esetén a feltüntetett személyes adatok (név, település név) törlése csak a 

jövőben kiadásra kerülő kiadmányok vonatkozásában kérhető. 

 A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából. 

Amennyiben a Pályázó úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, illetve 

magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal.  

http://www.electro-coord.hu/
http://www.electro-coord.hu/
mailto:http://lampahulladek.blog.hu/
mailto:http://lampahulladek.blog.hu/
https://www.facebook.com/lampahulladek/
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A szabályzat a vonatkozó EU-s és magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.  

A Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a 

Szervező végzi. A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel 

a Szervezőhöz fordulhat az alábbi postacímen: 1132 Budapest, Váci út 12. I. em. 1. A Pályázattal 

kapcsolatban további felvilágosítás a Lámpahulladék Facebook oldalon kérhető. 

Felelősség kizárása  

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázathoz és a 

promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére.  

Amennyiben a Pályázó jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Pályázatból és a 

promócióból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, 

tévesen megadott adatokért.  

A Szervező, valamint vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a 

felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 

tiltják. 

A Pályázaton a Pályázónak olyan személyes elérhetőséget (név, email cím, postacím, telefonszám) 

kell megadnia, amin a Pályázat ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen 

felelősség a Pályázóé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Pályázó által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges 

károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a 

Pályázatból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A 

szabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Pályázó teljes körű felelősséget vállal. A 

Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (pl: 

számítógépes) manipulációt, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 

sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali 

hatállyal kizárja a Pályázatból. 

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. Szervező kizárja a 

felelősségét a lampahulladek@gmail.com email cím rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt az email fiók nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 

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

megszüntesse. 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázatra 

történő e-mail válasszal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy 

software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, 

szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes 

elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a 

Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, 

vírus). Továbbá, a Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre 

állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, 

így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-

https://www.facebook.com/lampahulladek/
mailto:lampahulladek@gmail.com
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hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy 

annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

A Szervező levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. 

A Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét a 

vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett 

károkért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, 

amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Pályázók az http://www.electro-coord.hu 

oldalon, a Lámpahulladék blogon, a Lámpahulladék Facebook oldalon értesülhetnek. 

További információ és elérhetőség 

A jövő fényei projektigazgató: Szepesi György, clareokft@gmail.com +36302455345. 

 

Budapest, 2020. február 5. 

 

Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

Szervező 
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