
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„Legyél Te is része a PEAC sikereinek! Alkosd meg Te a PTE-PEAC indulóját”  

 

I. Pályázat célja 

A PTE-PEAC valmennyi sportolója és szurkolója identitásának erősítését, a közösséghez való 

tartozásának mélyítését elősegítő komplex pop-up “induló” stílusú zenemű megalkotása. Az 

mű könnyed és minden  korosztály számára könnyen tanulható, valamennyi szakosztály, 

szurkoló, sportoló, egyetemi polgár zenei befogadó képességét képes megszólítani, szövege 

tartalmát tekintve globális  üzenetet hordozva érvényesül: a sport, a küzdelem, a közösség a 

PEAC múltja, jelene és jövője, így a PTE általi egyetemi kontextusban a régió ékköve.  

Az egyesületről 

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubbot a Magyar Király Erzsébet Tudományegyetem Pécsre 

költözésével párhuzamosan 1923-ban alapították. Az Egyesület első elnöke Bakay Lajos 

egyetemi tanár volt. A PEAC az elmúlt közel 100 év során számos kiváló sportolót adott Pécs 

városának és Magyarországnak egyaránt. Az egyesület kiemelt helyet foglal el a magyar 

egyetemes és egyetemi sporttörténelemben. Az induló tervezésében segítséget nyújthat a PEAC 

frissen elkészített  hosszú távú stratégiája, mely a következő linken érhető el: 

http://peac.pte.hu/public/upload/files/PEAC_strategiaja.pdf 

Az Egyesület története itt érhető el: http://peac.pte.hu/bemutatkozas/teszt-1- 

A pályaművel kapcsolatos elvárások   

Az induló elsődleges célja a PTE-PEAC, mint sportegyesület és mint brand azonosítása. 
Minden korosztály számára figyelemfelkeltő, hangszerelésében hamar befogadható “trendi” 

stílusából adódóan a sportolók, edzők és a szurkolók számára is könnyen énekelhető kell, hogy 

legyen.  Az indulónak sugallnia szükséges a PEAC egyetemhez, városhoz való tartozásának 

fontosságát, a sport iránti elköteleződését, a PEAC közösség összetartozását. 

A pályamű kifejezi 

- a klub sikereit és tradícióit 

- a PTE PEAC sportegyesület Pécs városával való összetartozását, illetve a Pécsi 

Tudományegyetemmel való hatékony együttműködését 

Kerülendő megoldások 

- nem csak a szöveg, de a mű valamennyi elemének vonatkozásában is ügyelni kell a 

plágium elkerülésére 

 

 II. Pályázat kiírója és lebonyolítója (a továbbiakban: „Kiíró) 

Név: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 

https://palyazatok.org/kiemelt/
http://peac.pte.hu/public/upload/files/PEAC_strategiaja.pdf
http://peac.pte.hu/bemutatkozas/teszt-
http://peac.pte.hu/bemutatkozas/teszt-


Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Szervezet nyilvántartási száma: 02-02-0000165  

Statisztikai számjel: 19940681-9312-521-02 

Adószám: 19940681-1-02 

Képviseletében: Hoffbauer Márk ügyvezető igazgató 

E-mail: pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com  

Weboldal: http://peac.pte.hu 

III. Pályázati feltételek 

A Pályázaton bármely egyetemi polgár (oktató, dolgozók, hallgató) nevezési díj nélkül részt 

vehetnek (a továbbiakban: Pályázó). 

Egy Pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más Pályázatra, versenyre benyújtott 

alkotások nem fogadhatók el. Amennyiben a Pályázó több pályamunkával nevez, azokat 

egymástól függetlenül, külön-külön kérjük benyújtani. 

A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy a Pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen 

szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből 

adódó kárért felel. A feltételek megsértése esetén a Pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az 

eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a Pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. 

A pályázati határidő lejárta után beadott, valamint hiányosan kitöltött, vagy a Pályázati 

Felhívásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll 

módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét. 

Pályázó a Pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a beadott pályaművekben szereplő 

szellemi alkotások vonatkozásában a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, 

kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is – 

felhasználási jogot szerez. A Kiíró a felhasználási joga alapján, jogosult a műveket átdolgozni, 

vagy átdolgoztatni, bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból 

felhasználni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési 

kötelezettség nélkül. A Pályázó a Pályázat beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kiíró a díjazásban nem részesített pályázati munkákat is szabadon, területi korlátozás nélkül, 

határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, az 

előzőekben felsoroltak szerint felhasználja. 

IV. A Pályázat menete 

1.      Kiírás időpontja: 2021. április 20. 

2.      Beadási határidő: 2021. május 5. 
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3.      Eredményhirdetés: 2021. május 10. 

V. A Pályázat benyújtása 

- a Pályázat kizárólag elektronikus úton adható be a 

pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com e-mail címre 

- beadható mp3 formátumban, valamint a mű szövegét tekintve szöveges (PDF) 

formátumban  

- a Pályázathoz egy rövid leírást kérünk mellékelni, mely bemutatja a koncepció 

gondolati hátterét (maximum 3000 karakter) 

- a Pályázat a Pályázati Nyilatkozat együttes csatolásával válik érvényessé 

Érvényes Pályázatnak a fent jelzett határidőig, a fent leírt tartalmakkal, formátumban és 

módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők. 

VI.  A Pályázat elbírálása 

A beérkezett Pályázatokat a PTE-PEAC elnöksége és a PEAC 100 szervező bizottság bírálja el 

a következő szempontok szerint: 

- a Pályázati Felhívásban szereplő követelmények teljesítése, 

- az ötlet illeszkedése a PEAC rangjához, szellemiségéhez 

- az ötlet eredetisége. 

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről, amellyel szemben kifogásnak helye nincs. 

VII. A Pályázat díjazása 

- az I. helyezett 120 000 forint értékű ajándékutalványra jogosult a Globe hang-és 

fénytechnika jóvoltából 

- a II. helyezett 100 000 forint értékű ajándékutalványra jogosult a Globe hang-és 

fénytechnika jóvoltából 

- a III. helyezett 80 000 forint értékű ajándékutalványra jogosult a Globe hang-és 

fénytechnika jóvoltából 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest. 

VIII. Adatkezelés, adatvédelem 

A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró, mint 

Adatkezelő a Pályázat során megadott adatait a jelen Pályázati felhívás szerint, a hatályos 

jogszabályi környezetnek megfelelően kezelje. 

A Kiíró által alkalmazott adatvédelmi irányelvek: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. rendelete (2016. április 27.) (GDPR); 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2008. évi XLVIII. törvény a 
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gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 2001. évi CVIII. 

törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.). 

A Kiíró a személyes adatokat bizalmasan, az érintett önkéntes beleegyezése alapján kezeli, 

illetve megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát. 

Fogalom meghatározások: 

● Érintett: a Kiíróval kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes 

személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a Kiíró személyes adatokat 

valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet. 

● Érintett beleegyezése: Az Érintett beleegyezésének minősül, ha Pályázatát a 

pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com e-mail címen benyújtja. 

● Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) 

vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosítható közvetlen vagy közvetett 

módon  a természetes személy, különösen amennyiben az azonosítás  például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján történik. 

● Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

● Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

● Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés. 

Az adatkezelés jogalapja: Valamennyi személyes adat esetén az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint 

a Pályázó mint Érintett (továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulásnak 

minősül, ha az Érintett Pályázatát a pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com e-mail címen 

benyújtja. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a 

pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben. Az Érintett a Pályázat 
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benyújtásával kifejezetten elfogadja az Kiíró, mint Adatkezelő jelen Pályázati felhívásban 

részletezett adatkezelési gyakorlatát. 

A kezelt személyes adatok köre: A Pályázat lebonyolítása érdekében szükséges, hogy az 

Érintett a Kiíró, mint Adatkezelő számára bizonyos személyes adatait megadja. Az adatokat a 

Kiíró a kiértékelés lefolytatása, nyertes pályázók megállapítása, a nyertesek kihirdetése és 

értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció, továbbá a pályaművek közzétételével 

összefüggésben használja fel. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A kezelt 

személyes adatok az Érintett Neve, Születési helye és ideje, valamint e-mail címe. Az 

Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja. 

Az adatkezelés időtartama: A Kiíró, mint Adatkezelő a fenti személyes adatokat a Pályázat 

ideje alatt, valamint a Pályázat eredményhirdetését követő 14 (azaz tizennégy) naptári napig 

kezeli, ezen határidő lejártával visszavonhatatlanul törli rendszeréből. Az Érintett jogosult arra, 

hogy kérésére az Kiíró indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat 

vagy abban az esetben, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben szereplő bármely feltétel fennál. 

Az Érintett jogosult személyes adatai törlését kezdeményezni 

pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben. 

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz az Érintetten kívül, a Kiíró és 

munkatársai, kizárólag a Pályázat lebonyolításához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A 

Kiíró a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Az Érintett felelősséget vállal 

azért, hogy a Pályázatot önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában nyújtotta be. A 

megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-

vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Kiírót felelősség 

nem terheli. 

Az Érintett jogai 

1. A hozzáférés joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a Kiírótól, mint Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. Tájékoztatás joga: Az érintett kérelmére Kiíró tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

3. A helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Kiíró 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4. A törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kiíró indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Kiíró pedig köteles arra, 

hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje 

meghatározott feltételek esetén. 
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5. Az elfeledtetéshez való jog: Ha a Kiíró nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 

hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy 

e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a 

Kiíró korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kiíró ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kiíró jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

7. Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 

általa a Kiíró rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 

az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Kiíró, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

8. A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes 

adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

9. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 

üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a 

rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 

is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítheti a Kiíró a 

pecsiegyetemiatletikaclub@gmail.com  e-mail címen, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn 

belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Érintett érdekében a Szolgáltató mindent megtesz, 

hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a jogszerű 

állapotnem állítható helyre, értesítheti erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: https://naih.hu 

 

Pécs, 2021. április 19-én 
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