
A Köszönjük, Magyarország! program 

Irodalmi felhívásra jelentkezett 18. életévét be nem töltött kiskorú esetében 

törvényes képviselői nyilatkozata 

 

Alulírott 

(törvényes képviselő adatai) 

Név: ..................................................................................................................... 

Születési hely: ..................................................................................................... 

Születési idő: ....................................................................................................... 

Anyja születési neve: ........................................................................................... 

Lakóhely (tartózkodási helye): ........................................................................... 

Szem. Ig. szám: .......................................................................... 

 

jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

 

kiskorú gyermekem 

(gyermek adatai) 

Név: ..................................................................................................................... 

Születési hely: ..................................................................................................... 

Születési idő: ....................................................................................................... 

Anyja születési neve: ........................................................................................... 

Lakóhely (tartózkodási helye): ........................................................................... 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által a „Köszönjük, 

Magyarország!” program keretén belül 30 év alatti kortárs költők számára meghirdetett 

pályázati kiírására jelentkezzen.  

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy kiskorú gyermekemnek 

nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása, ideértve az államháztartás 

alrendszereiből folyósított támogatásból esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást, azaz 

köztartozás 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a pályázat szakmai 

és pénzügyi lebonyolítója (Déryné Művészeti Nonprofit Kft./ Magyar Művészeti Innovációs 

Központ Nonprofit Kft.) a mind kiskorú gyermekem, mind a saját személyes adataimat a 

pályázat értékelése, és a szerződéses jogviszony létesítése céljából az ahhoz szükséges 

mértékben és ideig kezelje, továbbá tudomásul veszem, hogy a kiskorú gyermekem neve, a 

pályázat célja, összege, valamint a Közpénztörvény 8. §-a szerinti érintettség a 

Közpénztörvény 5.§-ának (1)-(2) bekezdései alapján nyilvánosságra hozhatók 

Nyilatkozom arról, hogy kiskorú gyermekem a 30 év alatti kortárs költők számára kiírt 

pályázat, pályázati feltételeinek maradéktalanul megfelel, és az általam szolgáltatott adatok, 

információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a valóságnak mindenben 

megfelelnek.  



Nyilatkozom arról, hogy kiskorú gyermekem a „Köszönjük, Magyarország!” című, a 30 év 

alatti kortárs költők támogatására kiírt pályázaton kívül más, előadóművészeti témában nem 

pályázik (színművészet, zeneművészet, mozgásművészet stb.).  

Tudomásul veszem és elfogadom a szakmai zsűri döntését, amellyel szemben fellebbezésnek 

helye nincs. A „Köszönjük, Magyarország!” program egy közcélú, közösségteremtő, a 

művészi életet, a kollegialitást, az egymás segítését feltétlenül szem előtt tartó 

programsorozat, így az ezzel ellentétes magatartás a programból történő azonnali kizárást von 

maga után.  

Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén (Déryné Művészeti 

Nonprofit Kft./ Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Kft.) kiskorú 

gyermekemmel 5 évre szóló felhasználói és közzétételi jog átruházására vonatkozó szerződést 

kössön. 

Kijelentem, hogy ismerem a törvényes képviseletből eredő jogaimat és kötelezettségeimet. 

 

 

Kelt: ………………………… (helységnév) …………… (év) ………… (hó) ………… (nap) 

 

 

.............................................. 

aláírás 

 

 

 


