RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Az MVM Okosbútor Pályázathoz
1. A pályázat kiírója
Az MVM Okosbútor Pályázat (a továbbiakban: ”Pályázat”) szervezője az MVM Magyar
Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest,
Szentendrei út 207-209.) (továbbiakban: ”Szervező”).

2. A pályázatban történő részvétel feltételei
2.1.

A Pályázaton magyarországi oktatási intézmények (általános iskola, középiskola, felsőoktatási
intézmény, a továbbiakban „oktatási intézmény”) vehetnek részt. Az adott oktatási
intézmény javára bárki pályázhat (a továbbiakban ”Pályázó”). Azaz nem csak az iskolák
hivatalos képviselői pályázhatnak, hanem bárki, aki teljesíti a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeket, amelyek között az intézmények azon előzetes nyilatkozata is
szerepel, hogy a javukra történő pályázatnyertesség esetén tudomásul veszik, hogy az
okosbútor támogatásként/adományként a tulajdonukba kerül (ennek meglétét a Szervező
jogosult külön is ellenőrizni). Pályázó az, aki a saját maga által kidolgozott, a Pályázati
Felhívásban és Útmutatóban (továbbiakban: Útmutató) meghatározott pályázati anyagát a 4.
pontban meghatározott időtartam alatt feltölti az www.mvmokosbutor.hu webhelyre,
valamint elfogadja a jelen részvételi szabályzatban leírt feltételeket (a továbbiakban:
”Szabályzat”) és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét nyilatkozattal
igazolja.

2.2.

Azok a pályázati anyagok, melyek a jelen Szabályzatban, illetőleg a Pályázati Felhívásban és
Útmutatóban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra
kerülnek a versenyből.

2.3.

Egy Pályázó a Pályázaton több pályázati anyaggal is jogosult részt venni több intézmény
javára, ugyanakkor az egyes intézményeket Szervező csak egyszer veszi figyelembe a pályázat
elbírálása során függetlenül attól, hány pályázat érkezett az intézmény javára.

2.4.

A pályázati anyagok feltöltésekor a Pályázó tudomásul veszi, hogy az internetes hálózat
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2.5.

A pályázati anyag:
•
•
•

nem rendelkezhet a pályázat témájával vagy címével összefüggésben nem álló
tartalommal,
nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más
jogszabálysértésre való felhívást,
nem sérthet üzleti titkot, szellemi alkotáshoz fűződő jogot, szabadalmi és védjegy
jogot,
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•
•

2.6.

nem sértheti mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogait,
illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, és nem sértheti az
általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
Azt a Pályázót, akinek pályázati anyaga nem felel meg a fenti követelményeknek, a
Szervezők kizárják a Pályázatból.

Pályázatból történő kizárás:
A Szervező a Pályázót kizárja a Pályázatból amennyiben:
1.

A pályázati anyag leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a
Pályázó, vagy a pályázati anyaga a Pályázat leadásának időpontjában nem felelt meg
az Útmutatóban vagy a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.

2.

A pályázati anyag leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a
Pályázó, vagy a pályázati anyaga a Pályázat leadását követően történt változás miatt
az Útmutatóban vagy a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek nem felel meg.

3.

A Pályázó nem tudja igazolni azt, hogy intézmény, akinek javára a pályázati anyagát
leadta, hozzájárult a Pályázaton való részvételhez.

4.

A Pályázó által a Szervező rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken a Pályázó nem
elérhető, amennyiben a Szervező többszöri próbálkozása ellenére a Pályázóval
történő kapcsolatfelvétel meghiúsul, és ez a Pályázat lebonyolítását akadályozza,
vagy késlelteti.

A Pályázó a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen
Szabályzatban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további felhívás, vagy
figyelmeztetés nélkül jogosult a Pályázó kizárásáról dönteni. A Pályázó kizárása esetén a
Szervező döntéséről elektronikus levél útján értesíti a Pályázót.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1-3. kizárási ok a Pályázat lezárását követően
jut Szervező tudomására, a Szervező jogosult Pályázótól az okosbútort visszakövetelni.

3.

A Pályázat leírása
A Pályázat egyfordulós.
A pályázati anyagban a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban foglaltak szerint arról kell
részletes információt adni, hogy mekkora lenne a kihasználtsága az okos bútoroknak, azokat
hozzávetőleg hány fő használná. Továbbá szabadszöveges formában, legfeljebb 3000
karakterben azt kell pontosan, jól érthetően bemutatni, hogy a Pályázó által megjelölt
intézmény hová tervezi az okosbútor elhelyezését, valamint további indoklását annak, hogy
az okosbútor miért a Pályázó által megjelölt intézményhez kerüljön.
A Pályázónak a pályázati anyagban fényképeken kell bemutatnia a bútor tervezett helyét.
A pályázati anyagokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázati anyagok beküldési határideje: 2019. október 6. 23:59. A pályázati anyagok a
weboldalon tölthetők fel. A pályázati anyagok leadásával a Pályázó elfogadja a jelen
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Szabályzatban foglaltakat.
Az érvényes pályázati anyagok értékelését zsűri végzi. A zsűri tagjait a Szervező kéri fel.

4.

A Pályázat beküldésének időtartama
A pályázati anyagok beküldése 2019. szeptember 9. napján 12:00 órától 2019. október 6.
napján 23:59 óráig lehetséges. A pályázat anyagok beküldésére megadott időkeret előtt,
illetve azt követően elküldött pályázati anyagok a versenyből automatikusan kizárásra
kerülnek.

5.

„Nyeremény”
A Szervező a pályázati anyagok elbírálását követően 4 nyertes intézményt hirdet ki, amelyek
egy-egy okosbútor tulajdonjogát szerezhetik meg támogatás vagy adomány formájában.
A térítésmentesen, támogatásként vagy adományként elnyerhető okosbútorok értéke:
•
KOCKA: 34.251.900 Ft/db
•
KÍGYÓ: 27.357.705 FT/db
A bútorok leírása a www.mvmokosbutor.hu oldalon tekinthető meg.
A bútorok térítésmentesen, támogatás vagy adomány formájában kerülnek a nyertes
intézmények tulajdonába. Az elnyert okosbútorok intézménybe szállítását és azok első
üzembe helyezését a Szervező intézi, és viseli annak költségeit is.
A térítésmentes átadásról az MVM Zrt. számlát fog kiállítani, melyen ÁFA nem kerül
feltüntetésre, mivel a bútorok beszerzésekor az ÁFA nem került visszaigénylésre.
Amennyiben támogatásként kerül az oktatási intézményekhez (Támogatott) az okosbútor az
MVM Zrt.-től (Támogató):
A Támogatott a nyújtott támogatás összegéről a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének A) 13. pontja szerint meghatározott
nyilatkozatot állít ki a Támogató részére. A Támogatott a Támogatási Szerződés aláírásával
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy várhatóan jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás
nélkül a 2019. évi eredménye nem lesz negatív, a támogatás összegét bevételként elszámolja
és az erre jutó társasági adót megfizeti, vagy arról, hogy vállalkozási tevékenységet nem
végez. A nyilatkozatot a Támogatott a 2019. évi beszámolójának elkészítését követően a
nyilatkozatával erősíti meg. Amennyiben a nyilatkozat hiánya megállapítható (nyilatkozat
megerősítésének Támogató részére való elküldésének elmulasztása) vagy az eredményre
vonatkozó előzőekben rögzített feltételek nem teljesülnek, Támogatott tudomásul veszi,
hogy a Támogatónál keletkező esetleges társasági adó fizetési kötelezettség miatt a
Támogatottat kártérítési kötelezettség terheli a fizetendő társasági adó összegének
megfelelő mértékben.
Amennyiben adományként kerül az oktatási intézményhez (Adományozott) az okosbútor az
MVM Zrt.-től (Adományozó): Amennyiben Adományozott közhasznú jogállású,
Adományozott vállalja, hogy az adomány átvételét követő 8 (nyolc) napon belül az
Adományozó felé megküldi a Tao törvény 7.§. (7) bekezdésében, illetve 3. sz. mellékletének
B)/17. pontjában meghatározott adóalap megállapítására (csökkentésére) vonatkozó
igazolást, melyen feltünteti az Adományozott és az Adományozó megnevezését, székhelyét,
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adószámát, az adomány összegét és célját, valamint a támogatott közhasznú tevékenységet
A nyertes intézményeknek biztosítaniuk kell a megfelelő helyszínt az adott okosbútor
elhelyezéséhez. A Szervező nem vállalja az okosbútorok elhelyezéséhez szükséges megfelelő
terület kialakítását, sem a fogadóhely kialakításának költségeit.
Az okos bútorok üzembe helyezését követően a kiválasztott intézmények kötelesek fedezni a
pályázat tárgyát képező okosbútorokkal kapcsolatos minden költséget, közterhet, adó- és
járulékterhet, díjfizetési kötelezettséget, amelyek különösen az okos bútorok elhelyezéséhez
szükséges megfelelő terület kialakításával, a fogadóhely kialakításával, valamint a bútorok
működtetésével és üzemben tartásával, valamint állagmegóvásával, javításával és
karbantartásával kapcsolatosak.
A támogatásként vagy adományként elnyert okosbútor másra át nem ruházható, és a
Pályázattól eltérő célra nem használható fel.
Szállítás
A KOCKA esetében a telepítés helyének (iskolaudvar) megközelíthetőnek kell lennie Kcr-es
darus teherautóval (útszélesség és lombozat tekintetében minimum 4 méter széles bevezető
út, kapu, magasságkorlát minimum 4,5m). A telepítés a teherautón lévő daruval történik.
A KÍGYÓ esetében az udvarra, illetve beltérbe (aulába) történő elhelyezés kézi pakolással is
kivitelezhető (normál 1 méter széles 2 méter magas nyíláson is átmozgatható).
Karbantartás
A KÍGYÓ bútor minél hosszabb élettartamának biztosítása érdekében üvegfedésű átriumos
terekbe ajánljuk főként, ebben az esetben a fa installáció felületkezelése használattól
függően 2-5 évente esedékes. A mozgó és elektromos alkatrészek (USB portok, csatlakozók,
akkumulátorok) használatból adódó amortizációja miatt cserét, javítást igényelhetnek. A
Solar panel lefedése, lefestése (graffiti) a KÍGYÓ esetében teljesítménycsökkenést, kiesést
eredményezhet.
A KOCKÁT az időjárási viszonyokra való tekintettel 2 évente esztétikai okokból érdemes
felületkezelni. A mozgó és elektromos alkatrészek (USB portok, csatlakozók, akkumulátorok)
használatból adódó amortizációja miatt cserét, javítást igényelhetnek. A Solar panel lefedése,
lefestése (graffiti) a KOCKA esetében is teljesítménycsökkenést, kiesést eredményezhet.

6.

Nyertesek értesítése, az okosbútorok átvétele
A Pályázat eredményéről a nyertesek telefonon és írásban (e-mailben) is kiértesítésre
kerülnek. Az eredmény közzétételre kerül az www.mvmokosbutor.hu weboldalon is.
A Pályázó a Pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat
lebonyolítása során, valamint különösen a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel
készüljön, egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy ezen felvételek akár teljes egésze,
akár egyes részletei később a Szervező, vagy az MVM Csoport által idő- és alkalombeli
korlátozás és külön díjazás nélkül, reklám, promóciós, vagy tájékoztatás céllal felhasználásra
kerüljön.
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7.

További nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
A Pályázó pályázati anyaga benyújtásával/feltöltésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat
rendelkezéseit elolvasta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázó kijelenti,
hogy a pályázat benyújtásakor/feltöltésekor, valamint a Pályázat későbbi szakaszában általa a
Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adata a valóságnak megfelelnek, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai változása esetén Szervezőt, ezen
változásokról haladéktalanul értesíti.
Jelen nyilatkozat elfogadásával a Pályázó kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.

A Szervező a jelen Szabályzat megváltoztatásának a jogát fenntartja, a vonatkozó
jogszabályok figyelembevétele, valamint Pályázók erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása
mellett.
A Szervező a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően módosíthatja. A Pályázó a weboldal módosítás hatályba lépését követő
használattal a módosítást kifejezetten elfogadják.

8.

Hatálybalépés
Jelen Szabályzat a www.mvmokosbutor.hu oldalra történő feltöltése napján lép hatályba.
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