
JOGI NYILATKOZAT 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar által kiírt 

„ A beiskolázási program keretében működtetett „Leendő diákok” elnevezésű honlap 
megjelenésének grafikai tervezése” 

témájú pályázatra történő jelentkezéshez. 

 
A pályázaton való részvételével a Pályázó az alábbi feltételeket elfogadja, illetve azokhoz 
kifejezett hozzájárulását adja:  
 
A grafikai tervek elkészítéséhez nem használható fel olyan anyag (fotó, festmény stb.), amely 
harmadik személy szerzői/felhasználói, illetve személyiségi jogát sérti. 

A felhasznált anyag jogszerűségét a pályázó szavatolja, és ezen rendelkezés megsértéséből 
adódó jogkövetkezményekért kizárólagos felelősség terheli. 

A pályázatra benyújtott grafikai terveket a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar nem szolgáltatja vissza, azokat 5 éven át a mindenkori 
marketingraktárában megőrzi.  
 
A Pályázó benyújtott pályázatával hozzájárul, hogy adatait a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar kezelje.. 
 
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar a pályázók adatait bizalmasan 
kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át. 
 
 
Díjazott pályaművek:  
 
A díjazásban részesülő és megvalósításra kerülő kerülő grafikai tervek felett a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez.  
 
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar jogot szerez továbbá arra, hogy 
ezt a felhasználási jogot harmadik személyre átruházza, valamint harmadik személynek 
további engedélyt adjon a művek felhasználására.  
 
A díjazott grafikai terveket a Pályázó a továbbiakban nem használhatja fel sem egyéni, sem 
más nyomdai termék előállításához, illetve harmadik fél számára nem adhat semmilyen 
további felhasználási engedélyt.  
 
A Pécsi tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar a Szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltaknak megfelelően jogot szerez a díjazott 
művek:  

- felhasználására;  
- tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal történő sokszorosítására, így 
  különösen a mű képfelvételen történő rögzítésére, illetve, hogy azt számítógépre   
  vagy elektronikus adathordozóra másolja, továbbá a sokszorosított példányok  



  terjesztésére, mely terjesztési jog magában foglalja a sokszorosított példányok  
  kereskedelmi forgalomba hozatalát;  
- másolására;  
- bármely ismert módon nyilvánossághoz való közvetítésre;  
- átdolgozásra a törvény vonatkozó rendelkezésében foglalt esetekben és módon.  

 
A díjazott pályaműveken a Pályázó a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar, a meghatározott, szükséges, grafikai, tipográfiai, műszaki módosításokat, pontosításokat 
elvégzi.  
 
A helyezést elért grafikai terveket a Pályázó a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar által meghatározott követelményeknek megfelelően nyomdai 
feldolgozásra alkalmas formában CD lemezen, az eredetikkel együtt a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karnak átadja. 
 
A Pályázati felhívásban rögzített követelményeknek megfelelően elkészített pályázati 
dokumentáció átadása a pályázaton való indulás és a sikeres pályázás feltétele. 
 
Az első helyezett pályamű megvalósításra kerül. A megvalósítás időtartama alatt a nyertes 
pályázó vagy alkotó csoport tagjai kötelesek a velük kötött együttműködési szerződében 
foglaltakat maradéktalanul teljesíteni, az ott meghatározott időszakban a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara által megbízott fejlesztő team 
rendelkezésére állni, a munkálatokban részt venni.  

A díjazott pályaművek alkotói alkotói referenciaként használhatják pályaművüket.  

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a pályázat eredményét (a pályázat további résztvevői javára) megváltoztassa, 
amennyiben a helyezett pályázó a honlap kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez 
szükséges - a törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelemvételével - együttműködést nem 
tanúsítja és a kért változtatásokat, anyagokat nem adja át 2013. augusztus 3 –tól a fejlesztési 
tevékenység befejeztéig.  
 
Alulírott kijelentem, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadom, és helyezés 
elérése esetén a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére korlátlan és 
kizárólagos felhasználási engedélyt biztosítok a pályázatra benyújtott műveim tekintetében.  
 

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar által kiírt „ A beiskolázási program keretében működtetett „Leendő 
diákok” elnevezésű honlap megjelenésének grafikai tervezése” témájú, beiskolázási honlap 
grafikai terveinek elkészítésére kiírt teljes pályázati dokumentációjának.  

 

Kelt:…………………….2013………………..hó…………..nap 

……………………………. 

pályázó aláírása 


