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SZERZŐI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGI NYILATKOZAT 

A „Magyarnak lenni,  összetartozunk! ” melléklete  

18. életévét betöltött nagykorú pályázó esetén 

 

Alulírott (név)  ........................................................................................  

(telefonszám)  ...............................................................................................  

(e-mail)  ...............................................................................................  

mint Pályázó (a továbbiakban: Pályázó) a  

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:  1038 Budapest, Bojtár utca 41-47. 
postai cím:  1038 Budapest, Bojtár utca 41-47. 
adószám:  10324224-4-41 
cégjegyzékszáma:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg 01-10-041306 
képviseli: Dr. Szabóné Szabó Eszter MTI igazgató, 
  Tomsó Judit gazdasági vezető 
mint a pályázat kiírója (a továbbiakban: Kiíró) által meghirdetett „Magyarnak lenni, összetartozunk!” 
verspályázattal összefüggésben alulírott napon és helyen az alábbiakról nyilatkozom. 
 
I. Adatvédelmi rendelkezések 

1. Kijelentem, hogy a Kiíró által a verspályázat Kiírásában, annak „VIII. A pályázattal kapcsolatos 

adatvédelmi tájékoztató” pontjában foglalt rendelkezéseket teljes terjedelemben a mai napon 

megismertem, és kifejezetten, önkéntes módon, egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy a Kiíró, 

mint Adatkezelő az általam megadott személyes adatokat az adatvédelmi tájékoztató szerint kezelje. 

II. Szerzői jogi rendelkezések 

2. Jogszavatosság. A pályaműnek minősülő vers (a továbbiakban: Mű) szerzőjeként kijelentem, hogy a 

Művön fennálló szerzői jog teljes terjedelmében engem illet, és a jelen nyilatkozat szerinti 

felhasználási jog átruházásához szükséges jognyilatkozatok megtételére önállóan, kizárólagosan és 

minden korlátozástól mentesen jogosult vagyok.  

3. A felhasználási jog terjedelme. Jelen nyilatkozattal a Mű szerzőjeként nem kizárólagos, át nem 

ruházható, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot engedélyezek a Kiíró és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére, a hatályos szerzői jogi jogszabály szerinti 

bármely felhasználási módjára (különösen, nem kizárólagosan annak nyilvánossághoz való 

közvetítésére, nyilvános előadására). 

4. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásával a Művet a Kiíró, mint elsődleges Jogosult rendelkezésére 

bocsátom. 
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5. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat kézhezvételétől számított 2 naptári éven 

belül a Kiíró vagy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem kezdi meg a Mű bármely 

felhasználási módon keresztül történő felhasználását, úgy a Kiírónak és a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alapnak az általam a jelen nyilatkozattal adott felhasználási jogosultsága 

a második évet követő naptári napon megszűnik. 

6. Szerzőként a Mű nyilvánosságra hozatalára irányuló személyhez fűződő jogaim gyakorlását ezúton 

átengedem a Kiíró/ Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére azzal, hogy a Kiíró és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a szerzőként engem megillető személyhez fűződő 

jogaimat a Kiíró köteles tiszteletben tartani, és engem a Mű bármilyen módon történő felhasználása 

során szerzői minőségemben feltüntetni. 

7. Szerzőként kijelentem, hogy szerzői jogdíjra a Mű felhasználásáért nem tartok igényt a Kiíró és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről. 

8. Szerzőként a jelen nyilatkozattal feljogosítom a Kiírót, hogy harmadik személy esetleges szerzői 

jogsértő felhasználása esetén a szerzői jogainak érvényesítése érdekében fellépjen. Kiíró ilyen 

esetben a fellépéssel egyidejűleg tartozik a szerzőt a jogérvényesítésről tájékoztatni. 

III. Személyiségi jogi rendelkezések 

9. A jelen nyilatkozat aláírásával a megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntesen, befolyásmentesen és 

határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a Kiíró – amennyiben rólam a verspályázat pozitív 

eredményével kapcsolatban képmás- és/vagy hangfelvételt kíván készíteni, úgy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. §-ára ([A képmáshoz és hangfelvételhez való 

jog] (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy 

hozzájárulása szükséges.), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó 

rendelkezései alapján a felvételt elkészítse, és azt médiafelületein felhasználja. Ezzel kapcsolatban 

továbbá 

a) kijelentem, hogy a Kiírót nem terheli semmilyen felelősség, így kártérítési felelősség sem a 

felvétel(ek) olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan a Kiíró nem adott 

engedélyt; 

b) tudomásul veszem, hogy a Kiíró személyes adataimat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére 

ki nem adja, ide nem értve nyertes pályaművem vonatkozásában nevem szerzőként történő 

feltüntetését; 

c) tudomásul veszem, hogy a Kiíró semmilyen, általam nem ismert reklám célra nem használja fel az 

adataimat, 

d) tudomásul veszem, hogy a Kiíró a jelen hozzájárulás alapján készített képmás- és/vagy hangfelvétel 

tekintetében szerzőnek minősül, és hozzájárulok, hogy a Kiíró a felvétel(ek)et kizárólagosan, 

térítésmentesen, térbeli korlátozás nélkül, a jelen hozzájárulásban rögzített ideig és technológia 

útján a nyilvánossághoz közvetítse; 
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e) kifejezetten elismerem, hogy semmilyen jogi követéssel nem élhetek a fent említett adatok, 

különösen az érintett képmás- és/vagy hangfelvétel megjelenését illetően szerzői – illetve egyéb – 

jogok tekintetében a Kiíróval szemben. 

 

Kelt ……………………….. (településen), 2019. évi ………………………. hónap …………………. napján 
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