
RAJZPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT 

Itt olvasható a "150 éves a Magyar Tűzoltó Szövetség - rajzpályázat" elnevezésű pályázat részvételi 

szabályzata. 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Deák17 Gyermek és Ifjúsági 

Művészeti Galéria, mint szervező (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.) által üzemeltetett 

http://www.deak17galeria.hu weboldalon, s azon belül a 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat linken 

elérhető "150 éves a Magyar Tűzoltó Szövetség rajzpályázat" (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi 

feltételekkel. 

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Deák17 Galéria. (továbbiakban: Galéria vagy Szervező). 

A Pályázat támogatója: Magyar Tűzoltó Szövetség, mint támogató (a Pályázat kiírásában és 

lebonyolításában részt vesz. 

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja 

a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek 

A Pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki a pályáztatni 

kívánt gyerekrajzot készítő gyermek törvényes képviselője, és budapesti tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkezik, továbbá a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, 

és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: 

Pályázó). A Deák17 Galéria és a Magyar Tűzoltó Szövetség a gyerekrajzot készítő gyermekkel 

kapcsolatban nem áll. 

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint azok közeli hozzátartozói; 

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 

hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a 

jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az 

elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Deák17 Galéria nem értesíti a Pályázót. 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 

valóságnak. 

 

2. A Pályázat leírása 

A Pályázat során a Pályázónak olyan rajzról készült képet kell feltöltenie a 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat 

oldalra, amelynek témája a következők közül valamelyik: 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat
http://www.deak17galeria.hu/
http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat
http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat


1. Mivel foglalkoznak a tűzoltók? /  A tűzoltók mindennapjai / Tűzoltók bevetésen.  

A tűzoltók mindenkinek segítenek: veszélyben lévő embereknek, állatoknak, égő mezők és erdők 

növényeinek. Ők segítik a bajbajutottakat a településeken, az erdőtűz vagy árvíz sújtotta területeken, 

földrengés, villámcsapás, robbanás vagy vegyi baleset esetén.  

 Te hogyan képzeled el a tűzoltók egy napját? Hallottál már hősies mentőakcióról vagy ismersz olyan 

tűzoltókról szóló történetet, amit szívesen lerajzolnál? 

2. Hogy néznek ki a tűzoltók? / Miről ismerjük fel a tűzoltókat? / Hogyan képzelsz el egy 

tűzoltóállomást? 

 A tűzoltók legfőbb ismertetői, hogy erősek, egyenruhájuk és nagy, piros autójuk van, létrával, 

víztömlővel és kék szirénával felszerelve. Ezen kívül a tűzoltóságon egy rúdon csúsznak le, amikor 

riasztást kapnak. 

Mutasd be a tűzoltókat és a munkakörnyezetüket!   

A Pályázók egy korcsoportban indulhatnak: 6 – 12 éves korig. 

A Rajz bármilyen technikával készülhet: ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, toll, kollázs, montázs, 

digitális rajz stb. használatával. 

A Rajz tartalmával kapcsolatos előírások a 4. pontban kerülnek részletesen kifejtésre. 

A beküldött rajzpályázatokat a Deák17 Galéria által delegált zsűri elbírálja, és az általuk kiválasztott, 

korcsoportonkénti 4-4 Pályázat kerül ki a http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-

magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat oldalra és a Deák17 Galériába kiállításra 2020. októberben. 

 

3. A Pályázat időtartama 

A Pályázat 2020. május 8. és augusztus 31. között zajlik. 

A nevezési időszak 4 hónapig, az elbírálási időszak 3 hétig tart: 

Nevezési időszak: 2020. május 8. 12:00-tól 2020. augusztus 31. 10:00-ig tart. 

Elbírálási időszak: 2020. szeptember 1. 12:00-tól 2020. szeptember 25. 10:00-ig tart 

A Pályázaton részt venni, a Pályázat első napjának 12:00 órájától, a Pályázat utolsó napján 10:00 

óráig lehetséges. Nevezni a Nevezési időszak első napjának 12:00 órájától a Nevezési időszak utolsó 

napján 10:00 óráig lehetséges. A Nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után 

érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek 

elbírálásra. 

A nevezési időszakot követően a Deák17 Galéria által delegált zsűri kiválasztja a kategóriánkénti 4 

(3db egyéni és egy csoportos) legjobbnak ítélt rajzot. 
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4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek 

4.1 Feltöltés 

A Pályázó a rajzról készült képet a http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-

tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat oldalon töltheti fel. A Pályázaton történő részvételnek feltétele a 

Pályázó kifejezett, egyértelmű és tájékozott hozzájárulása a pályázott Rajz jelen szabályzatban 

részletezett felhasználásához, és a közölt személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. 

Ugyanakkor a Pályázó részéről szükséges annak kijelentése, hogy a Rajzot készítő gyermekről 

szükségesnél több személyes adatot (korosztály, maga a Rajz) nem közöl. 

Nevezési időszak kezdete: 2020. május 8. Péntek 12:00-tól 

Nevezési időszak vége: 2020. augusztus 31. 10:00 óra. (A 10:00 után feltöltött pályázati munkák már 

nem vesznek részt a pályázatban.) 

 

4.2 A Rajzzal kapcsolatos előírások és rendelkezések: 

a)     A Rajznak kifejezetten a Pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati feltételeknek 

mindenben meg kell felelnie. 

b)     A Rajz semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg 

megosztó, a Magyar Tűzoltó Szövetséget vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy azzal ütköző 

tartalmat vagy ábrázolást. A Rajznak különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a 

személyiségi jogokat, különösen képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez 

kapcsolódó jogokat és jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat.  

c)     A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a http://www.deak17galeria.hu weboldalon 

és a deak17galeria Facebook-oldalain történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat 

lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Deák17 Galériának.  

Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített 

felhasználási jog engedélyezésére jogosult. 

 

4.3 Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy 

vagy bármely hatóság illetve bíróság a Deák17 Galériával szemben bármilyen igényt támaszt illetve 

eljárást indít, a Pályázó köteles minden – a Deák17 Galéria által megkövetelt – intézkedést megtenni, 

vagy a Támogatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Deák17 

Galériát, vagy a Támogatót a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri vagy érte. 

 

4.4 A Deák17 Galéria fenntartja a jogot, hogy a Pályázati anyagot részletes indoklás nélkül eltávolítsa 

és a Pályázót annak tartalma miatt a Pályázatból kizárja. 

Egy Pályázó csak egy email címmel regisztrálhat a Pályázatra. 
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4.5 Megadandó adatok köre: 

A pályázati munka feltöltésekor kötelezően megadandó adat az e-mail cím. Egy pályázó egy 

pályamunkával egy e-mail címről pályázhat, amennyiben több Pályázat érkezik be egy Pályázótól, a 

sorrendben első pályamunka kerül be a szavazási körbe, amennyiben megfelel a részvételi 

feltételeknek. 

 A Pályázat részvételi feltételei: 

- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése, 

- az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő 

hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen 

adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 

- a Pályázó, mint törvényes képviselőnek a Pályázó által beküldött gyermek személyes 

adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban 

foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos megléte, 

- a Pályázó, mint törvényes képviselőnek a pályázati anyag 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---

rajzpalyazat oldalon közzétételéhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen 

Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos megléte. A Pályázó 

a hozzájárulását írásban köteles megadni, a pályázati anyag feltöltésével együtt köteles 

írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát feltölteni, 

- a Szervező többek között semmiképpen nem fogadhat el olyan Pályázatot, amelyek a 

szabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg 

- egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés 

esetén a Deák17 Galéria első jelentkezését veszi figyelembe; 

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a 

Deák17 Galériának nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra. 

A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a 

jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit. 

 

5. Nyeremény 

A Pályázat nyereménye: 

A zsűri által kiválasztott legjobb 12 pályázat nyereménye, korcsoportonként a Magyar Tűzoltó 

Szövetség által felajánlott élménynap, illetve múzeumi élmény a BTM tagintézményeiben, amely a 

kategóriánként kiosztott különdíj: 

A díjazás 3 korcsoportban történik: 

6 -7 évesek:  1 - 3. helyezett egyéni díjazott, 1 díjazott csoportos pályamunka 

8-10 évesek:  1 - 3. helyezett egyéni díjazott, 1 díjazott csoportos pályamunka 

11-12 évesek:  1 - 3. helyezett egyéni díjazott, 1 díjazott csoportos pályamunka 

 

A Deák17 Galéria az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Pályázaton kioszthat. 

http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/150-eves-a-magyar-tuzolto-szovetseg---rajzpalyazat
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Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján 

nyereményre jogosult Pályázó. 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Magyar Tűzoltó 

Szövetség és a Pályázó kötelesek együttműködni. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő 

további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Deák17 Galéria nem vállalja a 

nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel 

kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 

 

6. Adózás 

A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján 

szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 

évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen 

Játék adómentesnek minősül. 

 

7. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása 

A pályázatok elbírálása 2020. szeptember 1-25. között történik. 

A nevezési időszakban a Zsűri kiválaszt kategóriánként 4 Pályázatot, a döntés a pályázati feltételek 

betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a 

döntését nem köteles indokolni. A zsűri döntése után a Pályázónak nincs lehetősége fellebbezni. 

A zsűri tagjai: 

Szegedy-Maszák Zsuzsanna, a BTM - Budapest Galéria főosztályvezetője 

Béres Ferenc tű. alezredes, a MTSZ Hagyományőrző Bizottságának vezetője 

Kaposi Dorka, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria vezetője 

Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül 

vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, illetve igénybe, úgy pótnyertest választunk. 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban 

meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja. 

 

8. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő három 

munkanapon belül értesítjük. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 15 naptári napon 

belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében a Deák17 Galériával, a 

nyereményre való jogosultságtól elesik, és helyébe pótnyertes lép. 



A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez a kapcsolatfelvételt követően szükséges a 

pontos név, e-mail cím, cím és telefonszám megadása. 

 

9. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Pályázók kötelesek együttműködni a Deák17 Galériával a nyeremények átvétele, illetve igénybe 

vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a 

nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Deák17 Galériát 

semmilyen felelősség nem terheli. 

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát 

véglegesen elveszíti. 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített 

nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével 

haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a Deák17 Galériát. 

A nyereményt a nyertes Pályázó helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással 

meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Deák17 Galériát 

előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Deák17 Galéria részére átadja. 

 

10. Adatkezelés 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt 

nem szabályozott kérdéseket a Deák17 Galéria Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki 

részletesen (http://www.deak17galeria.hu/adatvedelmi-nyilatkozat). 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

a)         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 

b)         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 

1.           Az adatkezelő adatai 

Adatkezelő, üzemeltető: Deák17 Galéria 

Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. 

E-mail: info@deak17galeria.hu 

Web: www.deak17galeria.hu 

Telefon: +36 1 266 0482 

Adószám: 15826800-1-41 

PIR szám: 826808 



Aláírásra jogosult törvényes képviselő: Kaposi Dorka igazgató 

 

2.           Adatkezelési cél és jogalap 

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a Pályázatra jelentkezés során megadott adatainak 

alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap 

keletkezik: 

 

Kezelt adatok és az 
adatkezelés 
megnevezése 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Időtartam 

A pályázaton 
résztvevő pályázó 
neve és e-mail címe 

A pályázat 
lebonyolítása, 
beleértve a zsűrizést 

Az érintett 
hozzájárulása 

A pályázat időtartama 
és azt követő  
12 hónap 

A pályázaton 
résztvevő pályázó 
neve és e-mail címe 

Átláthatóság 
biztosítása, többszörös 
regisztráció kiszűrése  

A Deák17 Galéria és 
pályázók jogos 
érdekén alapuló 
érdekmérlegelés, 
jogos érdek: a pályázat 
tisztessége, egyenlő 
esélyek biztosítása 

A pályázat időtartama 
és azt követő  
12 hónap 

A nyertes neve, e-mail 
címe 

A nyertes 
megkeresése 

Az érintett 
hozzájárulása 

A zsűrizést követő 
30 nap 

A nyertes adatainak 
kezelése (név, lakcím 
vagy tartózkodási hely, 
életkor és születési 
dátum, adószám vagy 
adóazonosító jel, 
telefonszám) 
 

A nyerteshez 
kapcsolódó 
adminisztráció, a 
nyeremény átadása, 
nyereményhez 
kapcsolódó adófizetési 
kötelezettség 
teljesítése 

Jogi kötelezettség 
teljesítése, az adózás 
rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvényben, a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, a 
személyi 
jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII.  

8 év 

 

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott 

ideig kezeli az adatkezelő. A Deák17 Galéria, a Multialarm Kft.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett 

szerveren tárolja a személyes adatokat. 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. 

 

A Deák17 Galéria az adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről 

(Igényérvényesítési cím: info@deak17galeria.hu, Deák17 Galéria. 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 

17.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános 

Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei 

mailto:info@deak17galeria.hu


a)  A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények 

adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során. 

b)  Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az 

adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra. 

 

11. Felelősség 

A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási 

késedelemért a Deák17 Galéria nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott 

adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Deák17 Galériának általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és 

minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli. 

A Deák17 Galéria a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, 

ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a 

nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és 

szavatosság keretében érvényesítheti. 

A Deák17 Galéria kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat 

lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Deák17 Galériával 

vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

A Deák17 Galéria a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, 

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Deák17 Galéria 

nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, 

valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A 

Deák17 Galéria nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és 

ezek következményeiért. 

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik 

felelősséggel. A Deák17 Galéria kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve 

közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként 

okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni 

vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 

 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy 

vagy bármely hatóság illetve bíróság a Deák17 Galériával szemben bármilyen igényt támaszt illetve 

eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Deák17 Galéria által megkövetelt intézkedést megtenni, és 

a Deák17 Galériának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Deák17 

Galériát a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 



12. Egyéb 

A Deák17 Galéria fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a 

http://www.deak17galeria.hu weboldalon. 

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@deak17galeria.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a 

levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. május 8. 

http://www.deak17galeria.hu/

