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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

„Magyarnak lenni ,  összetartozunk! ”  verspályázat  

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

 

 

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pályázatot ír ki a „Magyarnak lenni, összetartozunk!” 

témakörben az alábbiak szerint.  

Várjuk a világ bármely pontjáról az egyedi, színvonalas verspályázatokat, amelyek még nem voltak 

publikálva és eddig még nem jelentek meg semmilyen platformon. 

 

I. A pályázat alapadatai 

Cím: „Magyarnak lenni, összetartozunk!” verspályázat 

Kiíró: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

Határidő: 2019.05.12 éjfél 

Érvényes: 2019.05.12 éjfélig 

Tárgymutató: versíró pályázat a „Magyarnak lenni, összetartozunk!” témában 

 

II. A verspályázat befogadásának formai és tartalmi feltételei 

1.  A pályázat benyújtása díjmentes, a pályázathoz nevezési díj nem tartozik. 

2. A pályázónak a pályázathoz – annak elektronikus úton történő benyújtásakor – 

mellékelnie kell a Kiíró által megszabott és a pályázó által (18. életévét be nem töltött 

kiskorú pályázó esetén törvényes képviselője által) elfogadott tartalmú „Szerzői és 

személyiségi jogi nyilatkozatot” keltezéssel ellátottan, kék tollal minden oldalon aláírtan, 

szkennelten, .pdf formátumban. 

3.  Az írásmű és a pályázat egyéb tartalma nem lehet jogsértő és nem sértheti a pályázat 

kiírója, valamint harmadik személyek szerzői, személyiségi és adatvédelmi jogait, egyéb 

jogos érdekeit; nem lehet továbbá közízlést vagy közerkölcsöt sértő; nem tartalmazhat 

trágár vagy gyűlölet keltésére alkalmas kifejezéseket. 

 

III. A verspályázat benyújtásának módja 

A pályaműveket e-mailen a dunavers@dunamsz.hu címre kérjük eljuttatni. Kérjük, hogy ne 

feledkezzen meg az eléréshez szükséges név, cím és telefonszám megadásáról sem!  
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IV. A verspályázatok elbírálása 

Amennyiben a verspályázat a jelen kiírásnak és útmutatásnak nem felel meg, az a pályázó 

formai okokból történő kizárását eredményezheti, pályaműve érdemi elbírálásra nem kerül. 

Az érvényes verspályázatokat érdemben a beérkezési határidő után a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. által erre kijelölt szerkesztősége (zsűri) bírálja el. 

 

V. A verspályázat díjnyertes alkotásainak felhasználása 

A zsűri által kiválasztott legjobb verseket a Kiíró az általa választott több médiaplatformján is 

nyilvánosságra hozhatja, illetőleg azt nyilvános előadás keretében előadhatja, nyilvánossághoz 

közvetítheti sugárzással vagy más módon, valamint átdolgozhatja, többszörözheti (kiadhatja), 

és terjesztheti. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., vállalja, hogy a nyertes pályázatokat 

közzéteszi a www.duna-haz.com oldalon és kapcsolódó oldalain. 

  

VI. Beérkezési határidő: 2019.05.12 éjfél. 

 

VII. Eredményhirdetés: 2019.05.22 a https://duna-haz.com weboldalon 

 

VIII. A pályázattal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató 

Az adatkezelés célja, hogy a „Magyarnak lenni, összetartozunk!” verspályázóit, mint 

érintetteket a Kiíró beazonosíthassa az érintett által önként megadott személyes adatok 

felhasználásával, az érintettek részvételét a verspályázatban, valamint az érintettekkel való 

kapcsolattartást a pályázat elbírálásával és eredményhirdetésével kapcsolatban biztosítani 

tudja.  

A pályázaton való önkéntes részvétel érdekében a Kiíró, mint adatkezelő személyes adatok 

megadását kéri a pályázótól. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül a pályázótól 

kérjük, és kizárólag a pályázat benyújtásával együttesen, elektronikus levél útján. A megadott 

személyes adatok nem minősülnek különleges adatnak, azok profilalkotásra, automatizált 

döntéshozatalra nem alkalmasak. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása 

Érintettek köre: azon személyek, akik a Kiíró által meghirdetett „Magyarnak lenni, 

összetartozunk!” verspályázatra pályaművet nyújtanak be elektronikus levél megküldése útján. 

Kezelt adatok köre: a pályázó által megadott teljes név, levelezési cím és elektronikus 

levelezési cím, valamint telefonszám; a pályázathoz megküldeni kért jognyilatkozatok 

érdekében a pályázó aláírás képe; továbbá amennyiben a pályamű vagy a jelentkezés egyéb 

része egyéb személyes adatot tartalmaz, úgy ezen önkéntesen megadott személyes adat. 

Adatkezelés időtartama: a pályázat elektronikus úton történő beérkezésétől az érintett 

hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában öt (5) évig. 

 

https://duna-haz.com/
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Adatkezelő: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

Székhelye: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47. 

Központi telefonszám: +3614419008 

Központi fax: +3612123852 

Központi webcím: http://dunamsz.hu  

Központi email cím: info@dunamsz.hu 

E-mail: web@dunamsz.hu  

Adatfeldolgozó: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap  

Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. 

Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. 

Tel.: +36 1 759 5050 

E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu  
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