
 
 

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM „Út a fáraó sírjáig” 
ONLINE PÁLYÁZATÁNAK SZABÁLYZATA 

 
 
A Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) megnevezése: „Út a fáraó sírjáig” 
 
A Pályázat szervezője: Szépművészeti Múzeum (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa 
György út 41.), a továbbiakban Szervező 
 
A Szervező a Pályázaton részt vevő személyek által megadott személyes adatokat 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli. 
 
1. A Pályázaton résztvevők köre 
A Szervező által szervezett Pályázaton általános és középiskolák 5–9. osztályos 
diákjaiból álló csoportok vehetnek részt. Az egyes csoportok létszáma maximum 15 
fő. 
A Pályázaton azok a csapatok vehetnek részt, amelyeknek érvényes regisztrációja a 
Szervező részére 2020. szeptember 30-ig beérkezik. 
 
2. A Pályázat időtartama 
A Pályázat 2020. október 19. napján 12 óra 00 perctől 2021. február 15. napjának 24 
óra 00 percéig tart. A Pályázaton kizárólag az itt jelzett időszakban beküldött 
pályázatok vesznek részt az alábbi ütemezés szerint: 

1. forduló: a 2020. október 19. napján közzétett feladatok e-mailben történő 
beküldési határideje: 2020. november 30. 12.00. 

2. forduló: a 2020. november 30. napján közzétett feladatok e-mailben történő 
beküldési határideje: 2020. január 11. 12.00. 

3. forduló: a 2020. január 11. napján közzétett feladatok e-mailben történő 
beküldési határideje: február 15. 12.00. 

A pályamunkaként elkészített kisfilm beküldési határideje: 2020. március 22. 
12.00 

Pályázatokat kizárólag a Szervező által a fordulók során megjelölt e-mail címen, vagy 
feltöltési felületen tudjuk fogadni. 



A kezdő időpontot megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett 
pályázatokat a Szervező nem fogadja el érvényes pályázatként. 
 
3. A Pályázat menete, helyezések 
A pályázat három fordulójában a diákok megismerkednek azokkal az európai 
kutatókkal, akik elsőként léptek be az évezredekkel korábban lezárt egyiptomi 
királysírokba, és akiknek a felfedezései hatására nemcsak a múzeumok egyiptomi 
gyűjteményei jöttek létre, hanem a mai napig számos irodalmi mű és film is készül. A 
fordulók között egy hónap áll majd a csapatok rendelkezésére, hogy megoldják és 
visszaküldjék a feladatlapokat.  

Az első három fordulót teljesítő diákoknak a pályázat lezárásaként kreatív 
feladatként egy saját forgatókönyv alapján készült maximum ötperces kisfilmet kell 
beküldeniük, amelyet különböző, régészettel, az ókori Egyiptommal kapcsolatos, az 
1900-as évek első évtizede alatt játszódó filmekből vágnak össze. A harmadik 
fordulót követően a Pályázók a kisfilmet illetően részletes tájékoztatást kapnak. 

Az egyes fordulókban nyújtott teljesítményt a Szervező pontokkal jutalmazza; a 
három forduló pontjai és a beküldött kisfilmre adott pontszám összege alapján alakul 
ki az Pályázók sorrendje. A fordulók során szerezhető maximális pontszámok: 

1. forduló feladatlapja: 40 pont 
2. forduló feladatlapja: 50 pont 
3. forduló feladatlapja: 60 pont 
A filmre szerezhető maximális pontszám: 100 pont. 

Amennyiben az első három legjobb helyezést elért csapat összpontszáma megegyezik, 
azaz egyes csapatok között holtverseny alakul ki, az azonos pontszámot elért 
csoportok ugyanazt a helyezést szerzik meg, közöttük további versenyt nem 
hirdetünk meg. 
 
4. A nyeremény  
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 
 
A Szervező a Pályázat lezárását követően 3 db ajándékcsomagot sorsol ki az első 3 
helyezett Pályázó számára. Ezen felül az első helyezett csoport tagjai egy 
Szépművészeti Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai programon vagy 
tárlatvezetésen is részt vehetnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
nyereményeken változtasson. 
 
A Nyerteseket Szervező az általuk a jelentkezés során megadott kapcsolattartási e-
mail címre küldött levélben értesíti legkésőbb 2021. április 12-ig. 
 
A Nyerteseknek a Szervezővel kell egyeztetnie a nyeremények felhasználásának 
részleteiről (időpont, átvétel stb.). 
 
A helyezést elért Pályázónak az értesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül az 
értesítésben megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkeznie kell a nyereményéért, 
és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek 
szerint. A nyereményről való lemondást a Pályázónak írásban, a nyereményért való 
jelentkezési határidőben a Szervező felé meg kell tennie. 
 
5. Pályázók esetleges kizárása 



A Pályázaton a 2. pontban meghatározott időszakban, a jelen szabályzatnak minden 
szempontból megfelelő Pályázók vesznek részt. Szervező, a Pályázati szabályzat 
feltételei alapján, megvizsgálja a nyertest és amennyiben a Pályázó nem felel meg a 
Pályázati szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázó a Pályázatból kizárható. 
 
6. Vitás kérdések kezelése 
A Pályázók nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita 
esetén a Szervező döntése az irányadó. 
 
7. Panasz és egyéb kérelmek benyújtása 
A Pályázattal kapcsolatos bármely panasz és kérelem esetén a Pályázók a következő 
elérhetőségeken kaphatnak segítséget: egyiptom@szepmuveszeti.hu  
 
Írásbeli panasz benyújtása esetén, az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező 
adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 
https://www.szepmuveszeti.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
 
8. A nyeremények átvétele 
A nyeremények átvételére személyesen kerülhet sor a Szervező és az első három 
helyezést elért csoport képviselői által egyeztetett időpontban a Szépművészeti 
Múzeumban. Az első helyezettnek járó múzeumpedagógiai foglalkozás vagy 
tárlatvezetés időpontját a Szervező a nyertes csoport képviselőjével egyezteti, a 
foglalkozásra, tárlatvezetésre a Szépművészeti Múzeum épületében, vagy ha a 
foglalkozás jellege engedi, online kerülhet sor.  
 
9. Kapcsolattartás és egyéb adatok módosításának lehetősége 
Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, akinek a nyereményt azért nem lehet 
átadni, mert a Pályázó által megadott adatok nem valósak vagy tévesek. A Pályázó 
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A 
Pályázó 7 (hét) napos határidőn belül élhet azonban a GDPR szerinti helyesbítéshez 
való jogával, azaz amennyiben az általa megadott valamely adat pontatlanul került 
megadásra, a módosításukat kérheti a Szervezőtől. 
 
10. A nyeremények átruházása, a nyereményátvétel pénzügyi vonzatai 
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A Nyerteseket 
a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési 
kötelezettség. 
 
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 
egyéb költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának, 
felhasználásnak helyszínére történő utazás költsége stb.). 
 
11. A Pályázatban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
– A Szervező munkavállalóinak, a jelen Pályázat megvalósításában közreműködők 
megbízottjainak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) 
– A Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők közeli 
hozzátartozói. 
 
12. További rendelkezések 
12.1. A Pályázat részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves 
adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és 



erről levelezést nem folytat. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot 
nem vállal. 
 
12.2.A Pályázati felhívás a Szépművészei Múzeum honlapján kerül meghirdetésre. 
 
12.3. A pályázatokat a jelen szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező 
bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó 
bármely okból nem felel meg jelen szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a 
Pályázatból kizárhatja. 
 
12.4. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a 
nyeremény átadásának a nyertes Pályázónál felmerült okból történő elmaradásáért 
vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
12.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó 
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek 
létrehozását, 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. 
 
12.6. A Pályázaton való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a 
kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati 
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a pályázatok 
továbbításának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a 
rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
 
12.7. A Pályázók a Pályázaton való részvételükkel jelen szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
panaszával a Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, 
vagy az illetékes Bírósághoz fordulhat. A Pályázattal kapcsolatban egyéb jogi út 
kizárva. 
 
 
 
 

 


