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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. Az Általános Szerződési Feltételek értelmező rendelkezései 

Szervező:  

 Zeneszöveg.hu Kft. továbbiakban Zeneszöveg.hu 

Cg.sz: 01-09-943099, 

Adószám: 22777306-2-41,  

Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 42/A 

Képviselő: Csipai Roland ügyvezető 

Együttműködő Partner:  

 

SZINGA-SPORT Kft. továbbiakban Dorko 

 

Cg.sz: 01 09 370331 

 

Adószám: 10318102-2-44, 

 

Cím:: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.  

 

Képviselő: Gém Péter András ügyvezető 

  

Honlap: a Fontos a szöveg – Dalszöveg nagykövet elnevezésű pályázat hivatalos honlapja, amely a 

fontosaszoveg.hu oldalon érhető el 

 

Pályázat: a Szervező által kiírt Fontos a szöveg – Dalszöveg nagykövet dalszöveg pályázat 
 
Pályázó: a Pályázaton a Fontos a szöveg oldalról letöltehő, a Zeneszöveg.hu Kft-t dalszöveg képviselettel 
megbízó, aláírt szerződéssel rendelkező, Pályamű benyújtásával részt vevő, 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárságával rendelkező természetes személy 

 

Megjelentetésre kiválasztott Pályaművet benyújtó Pályázó: a Pályázati felhívásban ismertetett 

1. helyezést el nem ért, illetve a közönségdíjat el nem nyert Pályaművet benyújtó Pályázó, akinek Pályaművét a 

Zsűri kiválasztotta megjelentetés céljából 

 

Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó: a Pályázati felhívásban ismertetett. 1.helyezést elért Pályázó , aki 

elnyerte a 2020 Dalszöveg nagykövete díjat  

 

Pályamű: a Fontos a szöveg – Dalszöveg nagykövet pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelő dalszöveg, 

amely korábbi pályázaton nem nyert díjat 

Pályázati időszak: 2020. November 9. napjától 2020. december 10. 24:00 óráig 

 
Zsűri: a Pályaművek elbírálását végző 4 tagú szakmai testület 

 
 

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi hatálya 

 
A Szervező az Általános Szerződési Feltételeket a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően azért határozta 



   

meg, hogy teljeskörűen szabályozza a Pályázat feltételeit, ideértve a Szervező és a Pályázók jogait és 

kötelezettségeit és az egyéb lényeges körülményeket. 

 

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele 

 
Az Általános Szerződési Feltételeket a Szervező a Honlapon közzéteszi, azok regisztráció nélkül megismerhetőek. A 

Honlapon a Szervező köteles az Általános Szerződési Feltételeket oly módon is megismerhetővé, hozzáférhetővé 

tenni, hogy esetleges módosítás esetén a korábban hatályos Általános Szerződési Feltételek megismerhetőek 

legyenek. 

 

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása 

 
Az Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő pályázat beküldés során elektronikus úton tett 

kifejezett nyilatkozattal fogadja el a Pályázó. Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus úton történő 

elfogadása és a Honlapról letölthető Dalszöveg képviseleti szerződés aláírása a Pályázaton való részvétel 

előfeltétele. 

 

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása 

 
A Szervező fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a 

Szervező rövid elektronikus felhívás formájában tájékoztatja a Pályázót. A felhívást a Honlap vagy a Szervező által e-

mail formájában küldött értesítés tartalmazhatja. 
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2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A PÁLYAMŰ FELHASZNÁLÁSA 

 
2.1. A Pályázat tárgya és célja 

 
2.1.1. A Pályázaton dalszövegekkel lehet részt venni, amelyhez egyidejűleg szükséges a Honlapról letölthető 
Dalszöveg képviseleti szerződés aláírása és a  jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. 

 
2.1.2. A Pályázat célja, hogy a beérkezett Pályaművek bemutatásával erősítse a tudatos magyar zene 

fogyasztást, a dalszövegek jogtiszta felhasználását. 

 

2.1.3. A Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó díjazásban részesül. 
 

2.2. A felhasználási jogviszony létrejötte 

 
A felhasználási jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és Honlapról letölthető Dalszöveg 
képviseleti szerződés aláírásával jön létre. 

 
3. A SZERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
3.1. A Szervező kötelezettségei 

 
3.1.1. A Szervező a 2.1.1. pont szerinti Pályaművet benyújtó Pályázóval Honlapról letölthető Dalszöveg 
képviseleti szerződés köt. 
 
3.1.2. A Szervező nem köteles a benyújtott Pályamű szerzői jogi szempontú eredetiségét vizsgálni, e 

tekintetben minden felelősség a Pályázót terheli. 

3.1.3. A Szervező köteles a Pályázót a Pályamű szerzőjeként feltüntetni a pályázat során megadott művésznévvel 
vagy annak hiányában a Pályázó nevével. 

 
3.2. A Szervező jogai 

 
3.2.1. A Szervező jogosult kizárni a Pályázaton való részvételből azt a Pályázót, aki: 

 
a) a Pályázat témájától eltérő alkotást nyújt be; vagy 

b) a Szervező és/vagy Együttműködő Partnerei által képviselt értékekkel nem összeegyeztethető 

alkotást nyújt be; vagy 

c) a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontja szerinti tiltott tartalmaknak megfelelő Pályaművet nyújt 

be; vagy 

d) a Pályázat eredményes lefolytatását meghiúsító, sértő, akadályozó vagy jogszabályba ütköző 

magatartást valósít meg; vagy 

e) korábbi pályázaton díjat nyert alkotást nyújt be. 

 
3.2.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ne válasszon nyertes Pályaművet. 
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3.2.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati felhívást visszavonja. 

 
3.3. Személyes adatok védelme 

 
3.3.1. A Szervező 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, valamint az Adatkezelési szabályzat 5. 

pontjában foglalt adatfeldolgozásra vonatkozó esetet), illetve oly módon köteles tárolni, hogy ahhoz illetéktelen 

személyek ne férhessenek hozzá. 

 

3.3.2. A Szervező a Pályázók személyes adatait a Zeneszöveg.hu Kft. Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli. 

 
3.3.3. A Pályázók által megadott személyes adatok közül a Szervező csak azokat az információkat használja fel, 

amelyek az azonosításhoz, valamint a szerződéskötéshez szükségesek. 

 

3.3.4. A Szervező a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően együttműködik a helyi, országos vagy 

nemzetközi hatóságokkal. 

 

4. A PÁLYÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
4.1. A Pályázó kötelezettségei 

 
4.1.1. A Pályázó a regisztráció során köteles a Pályázaton való részvételhez szükséges adatokat a Honlapon 

hiánytalanul megadni. A regisztráció részeként a Pályázó köteles jelen Általános Szerződési Feltételeket együtt 

elfogadni. A Pályázó külön jelölőnégyzetek kipipálásával tanúsítja jelen Általános Szerződési Feltételek 

megismerését és a bennük foglalt feltételek elfogadását. A Pályázó a regisztráció alkalmával nyilatkozik arról, hogy 

18. életévét betöltötte. 

 

4.1.2. A Pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában csak saját, a pályázati felhívásban és az Általános Szerződési 

Feltételekben meghatározott kritériumoknak megfelelő Pályaművet nyújthat be. 

 

4.1.3. A Pályázó mint a szerzői jog jogosultja kijelenti, hogy Pályaművén másnak szerzői joga vagy egyéb, a 

felhasználást akadályozó, korlátozó joga nem áll fenn. 

 

4.1.4. A Pályázó hozzájárulást ad a Szervező részére, hogy a Pályaművét a Szervező versenyeztetés és elbírálás 

céljából megtekintse, tárolja, egyéb Pályaművekkel összevetve értékelje, továbbá hogy megjelenítse a 

Zeneszöveg.hu Kft. online felületein.  

 

4.1.5. 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. 

 

4.1.6. A 2.1.4. szerinti Pályaművet benyújtó Pályázó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Szervezővel a Honlapról letölthető Dalszöveg képviseleti szerződést köt. 
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4.2. A Pályázó jogai 

 
4.2.1.      A Pályázó a Pályaművét annak benyújtása után nem módosíthajta. 

 

4.2.2. A Pályázó a Pályaművével jogosult részt venni egyéb versenyen. A Szervező nem tart fenn kizárólagos jogot 

a Pályamű felhasználását illetően. 

 

5. TILTOTT TARTALMAK 

 
5.1. 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. 

 

5.2. Tilos az alábbi tartalmak bármilyen formában történő közzététele a Pályaműben: 

 
a) olyan tartalom, amely önmagában vagy a tartalom közzététele, hirdetése által bármilyen 

módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve – nem kizárólagosan – a védjeggyel, szerzői joggal, 

szabadalommal, személyhez fűződő vagy kegyeleti joggal való visszaélést; 

b) olyan tartalom, amely bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, annak elkövetésére hív fel, vagy 

jogellenes magatartást kedvezően tüntet fel, így különösen az alábbiak: 

- amely a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIX. 

Fejezetében rögzített Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körébe 

esik, avagy jogellenes magatartást örökít meg; 

- amely a Btk. XXI. Fejezetében felsorolt Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

bűncselekmények körébe esik, avagy ilyen magatartást örökít meg; 

- amely a Btk. XXXII. Fejezetében szabályozott Köznyugalom elleni bűncselekmények (így 

különösen Közösség elleni uszítás, A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek 

nyilvános tagadása, Nemzeti jelkép megsértése) megállapítására alkalmas, vagy büntetni rendelt 

magatartást örökít meg; továbbá minden olyan jel, jelkép, jelvény vagy jelzés használata, amely 

a Btk. 335. §-a alapján – Önkényuralmi jelkép használata – büntetendő, vagy a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény rendelkezéseibe ütközik; 

c) olyan tartalom, amely erőszakos tartalmú, félelemkeltő, megbotránkozást okozó, továbbá egyes 

személyeket, közösségeket, társadalmi csoportokat lealacsonyító vagy sértő, illetve megbélyegző; 

d) direkt kapcsolatfelvételre buzdító (e-mail-cím, telefonszám, elérhetőséget tartalmazó weboldal vagy 

annak neve) szöveg vagy kép 

e) pornográf, szexuális szolgáltatásra utaló, a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom; 

f) olyan tartalom, amely közvetve vagy közvetlenül reklámcélokat valósít meg, vagy erre irányul. 

 
5.3. Az 5.1. és 5.2. pontokban kizárt tartalommal benyújtott Pályamű érvénytelen, bírálatára nem kerül sor, a 

Pályázatból automatikusan kizárásra kerül. A kizárással szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

 

6. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 
6.1. Pályaművet nem nyújthatnak be a Zeneszöveg.hu Kft állományába tartozó foglalkoztatottak, a Zsűri tagjai, 

valamint ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói és hozzátartozói. 
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6.2. A Pályázó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a 6.1. 

pontban foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

 

6.3. A Pályázaton összeférhetetlenségi ok fennállása ellenére való részvétel következménye a Pályázatból való 

kizárás. 

 

7. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

 
7.1. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat benyújtásakor az internetes hálózat teljesítménye, üzenet- és 

adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 

befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból fakadó 

mindennemű felelősségét kizárja. 

 

7.2. A Szervező kizárja a felelősségét arra vonatkozóan, hogy az elbírálás során vizsgálja a Pályázat eredetiségét, 

Pályázótól való származását, vagy harmadik személy bárminemű jogának megsértését, csorbítását. Ide vonatkozóan 

az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Pályázó kijelenti, hogy a Pályamű a saját alkotása, arra 

vonatkozóan kizárólagos és teljes rendelkezési joggal bír, a Pályamű feltöltésével és a Pályázaton való részvétellel 

személyhez fűződő jogokat és szerzői jogokat nem sért, illetve korlátoz. 

 

 

8. A DÍJAZÁSRA VONATKOZÓ ADÓKÖTELEZETTSÉGEK 

 
8.1. A díj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) alapján 

egyéb adóköteles jövedelemnek minősül, azaz adófizetési kötelezettséggel jár. 

 

8.2. A Zeneszöveg.hu Kft. a Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó részére a díjat bruttó összegben fizetiki, a 

díjazással járó adóterheket nem viseli. 

8.3. Amennyiben a Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó nem belföldi illetőségű természetes személy, valamint 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott illetőségigazolás szerint belföldön adózik, 

akkor adóazonosító jellel szükséges rendelkeznie, amelyet a NAV-tól igényelhet meg. 

 

8.4. A Szervező a nem belföldi illetőségű Nyertes Pályaművet benyújtó Pályázó díját nem köteles megfizetni, 

amennyiben a Pályázó 8.3. pontban foglalt feltételeket nem teljesíti a Szervező által megjelölt határidőben. A 

Pályázó feltételek hiányosságából eredő kárát a Szervező nem köteles megtéríteni, azért felelősséget nem vállal. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
9.1. A Felek rögzítik, hogy a felhasználási jogviszonyból eredő jogvitáikat egymás érdekeinek a 

figyelembevételével, elsődlegesen peres út igénybevétele nélkül rendezik. 

 

9.2. A Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy Btk. 384. §-a szerinti bitorlás és 385. §-a szerinti szerzői 
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vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése olyan tényállások, amelyek magánindítványra 

büntetendő magatartások, és büntetőjogi szankció alkalmazását vonják maguk után. A Pályázó az 

Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy ezen magatartásoktól kifejezetten tartózkodik. 

 

9.3. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos jogszabályok 

és hatósági előírások alkalmazandók. 

 


