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Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által meghirdetett 

„Meseíró pályázat 2023” 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A pályázati szabályzat értelmező rendelkezései 

 

Pályázat: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által 

meghirdetett „meseíró” pályázat 

 

Szabályzat: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által 

meghirdetett „meseíró” pályázatának szabályzata 

 

Kiíró: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

 

Honlap: www.obuda.hu, a Kiíró hivatalos weboldala 

 

Pályamű: a pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelő szépirodalmi alkotás 

 

Pályázó: a Pályázaton regisztrációval és Pályamű benyújtásával részt vevő, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény, illetőleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, Kiíró 

fenntartásában álló, közigazgatási területén működő költségvetési intézménynél, Polgármesteri 

Hivatalában, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál foglalkoztatott természetes 

személy. 

 

Helyezett: A Zsűri által 1–3. helyezettnek (kivételes esetben különdíjasnak) ítélt pályamű 

alkotója. 

 

Zsűri: a Pályaművek elbírálását végző 5 tagú szakmai testület 

 

 

1.2. A Szabályzat tárgya és hatálya 

 

A Kiíró a Szabályzatot a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően azért alkotta meg, 

hogy teljeskörűen szabályozza a Pályázat feltételeit, ideértve a Kiíró és a Pályázók jogait és 

kötelezettségeit és az egyéb lényeges körülményeket. 

 

A Szabályzat időbeli hatálya a Pályázat kiírásától kezdődően a Pályaművek felhasználásáig tart. 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kiíróra, a Pályázókra, a Zsűrire és valamennyi a 

Pályázatban közreműködő természetes és jogi személyre. 

 

1.3. A Szabályzat közzététele 

 

A Kiíró a Szabályzatot a Honlapon oly módon teszi közzé, hogy az regisztráció, vagy bármilyen 

más kötelezettségvállalás nélkül megismerhető. 

 

1.4. A Szabályzat elfogadása 

http://www.obuda.hu/
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A Szabályzatot a Pályázó a Pályamű benyújtásával egyidejűleg – külön erre irányuló írásbeli 

jognyilatkozattal – teljes egészében és visszavonhatatlanul fogadja el. 

 

1.5. A Szabályzat módosítása 

 

A Kiíró fenntartja jogát a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Kiíró 

rövid elektronikus felhívás formájában tájékoztatja a Pályázót. A felhívást a Honlap vagy a 

Kiíró által e-mail formájában küldött értesítés tartalmazhatja. 

 

2. A Pályázat tárgya és a Pályamű felhasználása 

 

2.1. A Pályázat tárgya és célja 

 

A Pályázaton klasszikus mese elkészítésével lehet részt venni, amelyhez egyidejűleg szükséges 

a Szabályzat elfogadása. 

 

A Pályázat célja, hogy a beérkezett Pályaművek közül a Zsűri által nyertesnek ítélt legjobb 

alkotásokat gyermekrajzokkal illusztrálják, majd azokat a Kiíró nyomtatott és hangoskönyv 

formátumban, valamint elektronikus felületen megjelentesse (pl. a honlapon, az Óbuda 

újságban, közösségimédia-felületein), valamint a nyertes Pályaműveket nyomtatott 

kiadványként minden, a Kiíró közigazgatási területén működő óvodának és könyvtárnak 

eljuttassa. 

 

A Pályaműveket 1 kategóriában lehet benyújtani: 

a) Klasszikus mese 

 

2.2. A nyertes Pályaművek díjazása 

 

A Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó díjazásban részesül. A díjazás során a Zsűri által 1. 

helyezettnek ítélt Pályamű alkotója nettó 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint, a 2. 

helyezettnek ítélt Pályamű alkotója nettó 125 000 Ft, azaz százhuszonötezer forint, a 3. 

helyezettnek ítélt Pályamű alkotója nettó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint pénzösszegű 

juttatásban részesülnek. 

 

A díjak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján egyéb adóköteles 

jövedelemnek minősülnek és adófizetési kötelezettséget keletkeztetnek. 

 

2.3. A felhasználási jog tárgya és terjedelme 

 

A Helyezett a Pályázat benyújtásával területileg korlátlan, határozatlan időtartamra szóló, teljes 

körű, ingyenes, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Pályaműben szereplő szellemi 

alkotásra vonatkozóan a Kiíró részére, ideértve a Kiíró jogát arra vonatkozóan, hogy e 

felhasználási jogot az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére ingyenesen 

továbbadhassa. 

 

A felhasználási jogviszony a jelen Szabályzat kifejezett elfogadásával – külön szerződés vagy 

jognyilatkozat nélkül – jön létre. 
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A Kiíró felhasználási joga nem kizárólagos, a Szerző jogosult a Pályamű további 

felhasználására, a jelen Szabályzatban foglaltak figyelembevételével. 

 

Helyezett a felhasználási jog átruházásáért ellenszolgáltatásra nem jogosult, azt ingyenesen 

engedi át a Kiíró részére. 

 

Pályázó a Pályamű benyújtásával kijelenti, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, 

korlátozza vagy sérti a Kiíró jogszerzését és joggyakorlását (ide értve a társszerző és szerzőtársi 

jogokat). 

 

3. A Kiíró jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Kiíró kötelezettségei 

 

A Kiíró nem köteles a benyújtott Pályamű szerzői jogi szempontú eredetiségét vizsgálni, e 

tekintetben minden felelősség a Pályázót terheli. 

 

A Kiíró köteles a Pályaművek felhasználása során a mindenkor hatályos jogszabályok és jelen 

Szabályzat szerint eljárni. 

 

A Kiíró köteles a Pályaművek felhasználása során az alkotó személyét feltüntetni. 

 

3.2. A Kiíró jogai 

 

A Kiíró jogosult kizárni a Pályázaton való részvételből azt a Pályázót, aki: 

a) a Pályázat témájától eltérő alkotást nyújt be, vagy 

b) a Kiíró által képviselt értékekkel nem összeegyeztethető alkotást nyújt be, vagy 

c) a Pályázat eredményes lefolytatását meghiúsító, sértő, akadályozó vagy jogszabályba 

ütköző magatartást valósít meg. 

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy ne válasszon nyertes Pályaművet, vagy több nyertes 

Pályaművet válasszon. 

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati felhívást visszavonja. 

 

4. A Pályázó jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A Pályázó kötelezettségei 

 

A Pályázó a Pályamű benyújtása során köteles a Pályázaton való részvételhez szükséges 

adatokat hiánytalanul megadni. A Pályamű részeként a Pályázó köteles jelen Szabályzatot 

kifejezett jognyilatkozatával elfogadni. 

 

A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában csak saját, a pályázati felhívásban és a 

Szabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelelő Pályaművet nyújthat be. A Pályázó, 

mint a szerzői jog jogosultja kijelenti, hogy Pályaművén másnak szerzői joga vagy egyéb, a 

felhasználást akadályozó, korlátozó joga nem áll fenn. 
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A Pályázó hozzájárulást ad a Kiíró részére, hogy a Pályaművét a Kiíró versenyeztetés és 

elbírálás céljából megtekintse, tárolja, egyéb Pályaművekkel összevetve értékelje, továbbá, 

hogy azokat a felhasználási jog keretein belül megjelenítse, továbbítsa, felhasználja. 

 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott Pályamű a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján ajánlatnak minősül, amelyhez a Pályázó a 

Pályázati időszak lejártát követően a Zsűri döntéséig kötve marad. A Pályázó tudomásul veszi, 

hogy a Pályaművet a Pályázati időszak lejártát követően nem módosíthatja és nem törölheti. 

 

4.2. A Pályázó jogai 

 

Amennyiben a Pályázati felhívás visszavonására olyan időben kerül sor, amikor a Pályázó 

Pályaművét már benyújtotta, a Pályázó jogosult kérni a Pályamű törlését vagy 

hozzáférhetetlenné tételét. 

 

A Pályázó a Pályaművét annak benyújtása után a pályázati felhívásban rögzített pályázati 

időszak végéig módosíthatja vagy vonhatja vissza, ezt követően nincs lehetősége annak 

módosítására vagy visszavonására. 

 

A Pályázó a Pályaművével jogosult részt venni egyéb pályázaton, versenyen. A Kiíró nem tart 

fenn kizárólagos jogot a Pályamű felhasználását illetően. 

 

A Pályázó jogosult bármely kategóriában több Pályaművet is benyújtani. 

 

5. Tiltott tartalmak 

 

A Pályázaton jogellenes tartalom (úgymint harmadik személyek személyes vagy különleges 

adatai; hozzászólások; felhasználási engedély nélküli, szerzői jogi vagy egyéb oltalom alá eső 

alkotások; stb.), továbbá harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül vagy 

közvetett módon sértő (úgymint bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás, stb.) tartalmú 

Pályamű nem nyújtható be. 

 

6. A felelősség kizárása 

 

Kiíró kizárja minden felelősségét az olyan Pályaművek vonatkozásában, amelyek jogszabályba 

ütköznek, vagy megsértik a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket. A felelősség kizárása 

kiterjed minden büntetőjogi, polgári jogi vagy egyéb hatósági jogérvényesítésre és szankcióra. 

 

7. Adatvédelmi rendelkezések 

 

A Pályázathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónkat az obuda.hu oldalon ismerheti meg. 

 

Adatkezelők: 

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal  

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

Honlap: https://obuda.hu/  

E-mail-cím: postabonto@obuda.hu  

Képviselő: Dr. Bots Dénes Jegyző 

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu  

https://obuda.hu/
mailto:postabonto@obuda.hu
mailto:ugyfelkapcsolat@obuda.hu
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valamint 

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat  

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. 

Honlap: https://obuda.hu/ 

E-mail-cím: postabonto@obuda.hu  

Képviselő: dr. Kiss László Polgármester 

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu  

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft. 

E-mail-cím: dpo@kozinformatika.hu 

Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120. 

Telefonos elérhetősége: +36 30 3303236 

 

A Kiíró a Pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett információkat 

a nyilvános tartalmak kivételével zártan és a mindenkor hatályos, adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni, azokat harmadik személyek 

részére nem teheti hozzáférhetővé (ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló 

adatszolgáltatások körét), illetve oly módon köteles tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek 

ne férhessenek hozzá. 

 

A Pályázók által megadott személyes adatok közül a Kiíró csak azokat az információkat 

használja fel, amelyek az azonosításhoz, valamint a díjak folyósításához szükségesek. 

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó hozzájárulásán alapszik. 

 

A Pályázó a Pályamű benyújtásával kifejezetten, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

általa megadott személyes adatokat a Kiíró kezelje. A Kiíró a Pályázat lezárását követően a 

Pályázó személyes adatait a jövőbeni pályázatok kiírására történő felhívás, továbbá a Pályázó 

Pályaművével kapcsolatos egyéb ajánlatok, megkeresések továbbítása céljából visszavonásig 

kezeli. 

 

A Kiíró a Pályázó személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás 

bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A Kiíró a Pályázó által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más 

célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Pályázatban 

meghatározottak szerint, vagy a Pályázó előzetes hozzájárulása alapján, illetőleg akkor kezeli 

vagy továbbítja, ha azt jogszabály elrendeli. 

 

A kiíró a GDPR és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint fokozottan ügyel az adatbiztonság 

követelményének megtartására, ennek keretében megteszi a szükséges technikai intézkedéseket 

https://obuda.hu/
mailto:postabonto@obuda.hu
mailto:postabonto@obuda.hu
mailto:dpo@kozinformatika.hu
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a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. 

 

A Pályázó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, 

valamint megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés 

korlátozásához, és az adathordozhatósághoz, valamint a jelen szabályzat szerint a hozzájárulás 

visszavonásához való jog. Személyes adatai kezeléséről a Pályázó a GDPR 15. cikke alapján 

tájékoztatást kérhet (hozzáféréshez való jog). A Kiíró köteles az érintett kérelmének 

beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb egy hónapon belül írásban 

megadni a tájékoztatást. 

 

A Pályázó az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet, illetve bírósághoz fordulhat. A Hivatal 

elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk 

Miksa u. 9–11, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a 

perben az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1363 

Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó u. 27.) jár el. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

A Pályázó elfogadja, hogy a felhasználási jogviszonyból eredő jogvitát a Kiíró érdekeinek a 

figyelembevételével, elsődlegesen peres út igénybevétele nélkül rendezi. 

 

A Pályázat részletes szabályait (határidő, benyújtás módja stb.) a pályázati felhívás tartalmazza. 

A Pályázati felhívás és a Szabályzat azonos tárgykörben rögzített, de eltérő tartalmú 

rendelkezése esetén a Szabályzat rendelkezése az irányadó. 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és 

hatósági előírások alkalmazandók. 

 

 


