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1 Kiíró  

A MIG-ráció Kft (a továbbiakban: Kiíró) helyszíni irodalmi pályázatot hirdet 
„Második NEW YORK Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny ” címmel melynek 
helyszíne a New York Café (Budapest Erzsébet Krt. 9 – 11). A pályázatra bármely 
magánszemély jelentkezhet. Pályázat támogatója a NEW YORK Café. 

A Kiíró tulajdonát képezik a következő domain nevek: 

• www.novellapalyazat.hu, www.irodalmipalyazat.hu, www.verspalyazat.hu, 
www.irodalmipályázat.hu 

Jelen pályázatot az ezen domain nevekhez kapcsolódó weboldalon (továbbiakban: 
irodalmipályázat.hu) hirdeti meg. 

2 Helyszíni irodalmi pályázat meghatározása 

A helyszíni irodalmi pályázat egy olyan pályázat, ahol egy adott helyszínen előre 

meghatározott idő alatt és műfajban kell elkészíteni az alkotásokat. A pontos téma 

ismertetésére a pályázat megkezdésekor kerül sor. 

3 A pályázat alapadatai 

Résztvevők köre: magánszemélyek, akik a nevezési lapot megfelelően 
kitöltve a Kíiró részére elküldték és a Kiíró a 
jelentkezésüket elfogadta, illetve visszaigazolta. A Kiíró a 
pályázatra maximálisan 50 fő jelentkezését fogadja el. 

Verseny kezdőidőpontja: 2012.12.02. 12:00 

Verseny helyszíne:  New York Café (Budapest Erzsébet Krt. 9 – 11.) 

Nyilvánosság: anoním pályázat, a nyertes személye csak az elbírálást 
kővetően válik ismertté a zsűritagok számára 

Nevezési díj: nincs 

4 Pályázaton való részvételi feltételek 

• regisztráció az irodalmipályázat.hu weboldalon 

• Jelentkezési lap kitöltése és Kiíró részére aláírva, szkennelve e-mailen történő 
megküldése az info@irodalmipalyzat.hu e-mail címre legkésőbb 2012. 
november 15-ig 

• a jelentkezés Kiíró általi elfogadása, Kiíró által történő visszaigazolása 
legkésőbb 2012. november 25-ig 

• olyan, a pályázat megírására és irodalmipályázat.hu oldalra történő 
feltöltésére alkalmas eszköz, mely rendelkezik wifi hozzáféréssel (utóbbi 
hiányában a pályázónak kell gondoskodnia a helyszínen internet 
hozzáférésről, pl. mobil-internet)  
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A Kiíró jogosult a 3 pontban feltüntetett maximális résztvevői létszámot és a 
jelentkezési lap befogadásának (illetve a regisztráció visszaigazolásának) határidejét 
megváltoztatni, melyről az irodalmipályázat.hu weblapon ad tájékoztatást. 50 főt 
meghaladó jelentkező létszám esetén Kiíró jogosult egyedeleg dönteni arról, hogy 
kinek a jelentkezését fogadja el. A Kiíró az elfogadásnál figyelembe veszi a pályázó 
irodalmi munkásságát. A jelentkezési lapok elfogadása nem azok beérkezésének 
sorrendjében történik. A Kiíró jogosult a jelentkezési időszakot 2012. november 15. 
előtt lezárni. A jelentkezési időszak lezárásáról szóló hír megjelenését követően 
további jelentkezésre nincs lehetőség.  

5 Benyújtandó mű 

A benyújtandó alkotás műfaja:   vers vagy rövid próza 

Tartalmi megkötések:   Politikamentesség 

Terjedelme:     max 3 000 leütés 

6 Díjazás 
 
I. díj  40 000 Ft  
II. díj  25 000 Ft  
III. díj  10 000 Ft  

 
A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési 
kötelezettségnek a Kíiró tesz eleget.  

7 Zsűri tagjai  

• Turczi István 

• Tarján Tamás 

A zsűri tagjairól bővebb információ az irodalmipályázat.hu oldalon található. 

8 A pályázat lebonyolítása  

8.1 A művek megírása 

 

A Pályázat kezdetekor a Pályázó a jelenléti iv aláírásával elismeri, hogy a pályázati 

feltételeket elfogadja, valamint megadja a jeligéjét a Kiírónak. 

A Kiíró a pályázat kezdetekor tájékoztatja a pályázókat a pályázat témájáról. Ezt 

követően a pályázóknak 3,5 óra áll rendelkezésükre az alkotásaik elkészítésére.  

A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt 

és a hozzá kapcsolódó jeligét az irodalmipályázat.hu weboldal „Aktuális 

pályázat/pályázat benyújtása” menüpontjában kell feltölteni 15:30-ig. 

Formai követelmények:   
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• A Művet a Kiíró által meghatározott MS Word sablonba kell beilleszteni. A 

sablont az irodalmipályázat.hu oldalról lehet letölteni. 

• A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat. 

8.2 Pályázat feltöltése 
 

A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:  

• Pályázat (választó mező, jelen esetben: Második New York ), Jelige, A 

feltöltendő fájl, Számlázási név, Számlázási cím, E-mail 

 

A számlázási adatok kitöltése is szükséges függetlenül attól, hogy a pályázatnál 

nincs nevezési díj. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a 

regisztrációs kódot, melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mail címre. 

A dokumentum feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása. 

8.3 Bírálat 

A pályázat megírására rendelkezésre bocsátott 3,5 óra letelte után, a Kiíró a 

beérkezett alkotásokat nyomtatott formában továbbítja a zsűritagok részére. A zsűri 

tagjai elolvassák az összes beérkezett művet, ezt követően pedig konszenzussal 

állapítják meg a díjazott alkotásokat. 

A Kiíró gondoskodik az alkotások irodalmipályázat.hu oldalra történő feltöltéséről 

legkésőbb december 10-ig.  

A Kiíró a bírálatot követően elvégzi az anonimitás felfedését a birtokában lévő jeligék 

alapján. 

8.4 Eredményhirdetés 

A nyertesek kihirdetése a NEW YORK Irodalmi Páholy – pályázattal azonos napon 
megtartásra kerülő – irodalmi rendezvényének keretei között történik. A nyertesek 
nevét az irodalmipályázat.hu weboldalon is közzétesszük. A pénznyereményt a Kiíró 
5 munkanapon belül átutalja a díjazottak részére, a díjazottak kötelesek megadni 
azon személyes adataikat a Kiíró részére, melyek a díjakhoz kapcsolódó járulékok 
elszámolásához szükségesek. 

8.5 Pályázatok megjelenítése az irodalmipályázat.hu honlapon 

A pályázó tudomásul veszi, hogy minden benyújtott alkotás– amennyiben a kiírási 
feltételnek megfelel – az irodalmipályázat.hu oldalon megjelenítésre kerül, a 
pályázat lezárultát követően a „Pályázatok” menüpontban továbbra is nyilvánosan 
megjelenik, onnan a pályázó kifejezett kérésére sem kerül eltávolításra. 

Amennyiben a beékezett mű a Kiíró megítélése szerint jogellenes, sértő, fenyegető, 
másokat zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét 
sértő, gyűlölködő, vagy faji, etnikai vagy más tekintetben kifogásolható részeket 
tartalmaz, úgy azt az irodalmipályázat.hu oldalon nem jeleníti meg. A 



5 

 

megjelenítésből kizárt művek – az írói szabadságra való tekintettel – a versenyben 
részt vesznek. 

9 Jogi és szerzői jogi feltételek 

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem 
sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől 
rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, 
hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a 
Kiírot a Mű jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná, vagy 
megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel 
tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi 
megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja. 

A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó 
nevének feltüntetésével felkerüljenek az irodalmipályázat.hu weboldalra, valamint a 
Kiíró és a Támogató az alkotó nevének feltüntetésével szabadon használhassa a 
benyújtott Művet, Műveket vagy azok egyes részleteit saját üzleti céljaira.  

A pályázó pályázata, illetve pályázatai beküldésével feltétlenül és 
visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyez a Kiíró és a Támogató részére – 
kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen – az általa írt műre 
(a „Mű”) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (az 
„Szjt.”) III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes 
felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Kiíró és a Tamogató 
különösen, de nem kizárólagosan jogosult a Művet, többszörözni és terjeszteni, 
továbbá a Műre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre 
átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot 
engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, 
helyesírásilag javított, illusztrálva az irodalmipályázat.hu weboldalon 
megjelentetni.), korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon 
rögzíteni és átmásolni, saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját 
nevében is jogosult fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, 
akár az Szjt. 98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és 
határidő mellőzésével is. 

A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírót a fenti jogok 
területi és időbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és 
mértékét illetően sem kötik korlátok. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiírót és a 
Támogatót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Művel kapcsolatban. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a díjazott Műveket sem saját maga nem 
használhatja, sem harmadik személynek arra engedélyt nem adhat, a Művel 
semmilyen formában nem rendelkezhet. Ez alól kivételt képez a könyv alakban való 
megjelentetés, mely esetben Pályázó köteles írásban tájékoztatni Kiírót és 
hozzájárulását adni ahhoz, hogy Kiíró ezen információt saját üzleti és marketing 
céljaira felhasználhassa. 

A Kiíró a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a 
Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja. 
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A pályázó hozzájárul nevének és az eredményhirdetésen készült fényképeknek a 
Kiíró által üzemeltetett irodalmipályázat.hu weblapon történő megjelenítéséhez. 


