23. KOSSUTH-SZÓNOKVERSENY: PETŐFI, AZ INFLUENSZER
HIVATALOS VERSENYSZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Kossuth-szónokversenyt 1999-ben rendezték meg először az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán. A verseny
alapítója Adamikné dr. Jászó Anna professzor asszony. A verseny 2022-ben a Petőfi Kulturális Ügynökség és
az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke támogatásával újul meg. A versenyen
való részvétel ingyenes, nevezési díj nincs.
A verseny során a Petőfi-emlékév apropójából Petőfit, az influenszert és korának nagyjait értelmezzük újra
a reformkori szereplők dinamikáira kiélezve. A verseny során olyan kérdésekre keressük a választ, mit jelent
az influenszerkedés, ki számára, hol húzódnak a határok, mit jelent értéket teremteni és megtartani, hol
kezdődik a kultúra és mi az oka a kulturális szeparációknak, Kossuth és Petőfi miben látta a reformkor
legnagyobb nehézségeit, problémáit és megoldásait, milyen személyes eszköztárat teremtettek a hatékony
meggyőzés érdekében.
A Kossuth-szónokverseny (a továbbiakban: Verseny) szervezői:
Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338)
és
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
(székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.)
mint együttműködő partner
valamint,
Petőfi Media Group Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 16.; cégjegyzékszám: 01-09-393699)
mint, kommunikációs partner.
(a továbbiakban együttesen: Szervezők, külön-külön: PKÜ, ELTE, illetve PMG)
A Verseny lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a PKÜ látja el.
I.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Versenyen részt vehet – a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével - minden olyan 16. életévét
betöltött, cselekvőképes, az Európai Unió területén bejelentett állandó lakóhellyel, valamint érvényes,
fényképes személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy, aki 2022. október 22. nap végéig
(azaz 23:29 percig) beküldi jelentkezését a kossuth@petofi.hu e-mail címre (a továbbiakban: Versenyző).
További feltétel, hogy a Versenyző jelen Versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételének megfeleljen.
A Versenyen történő részvétel önkéntes.
Azon Versenyző, aki a 18. életévét nem töltötte be, köteles szülője (törvényes képviselője) belegyező
nyilatkozatát is csatolni a jelentkezéshez.
A Versenyben nem vehetnek részt a Szervezők és a Verseny szervezésében, valamint lebonyolításában
közreműködő gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezen

személyeknek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1.
§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Szervezők a jelen Versenyszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Verseny teljes időtartama alatt, a
petofi.hu weboldalon folyamatosan elérhetővé teszik.
A Versenyzők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás
elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak.
A Szervezők kizárják felelősségüket az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő,
a jelentkezők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a
jelentkező a jelen Versenyszabályzatban foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Versenyből automatikusan kizárásra
kerül.
II.

JELENTKEZÉS SZABÁLYAI

A Versenyre a Versenyző saját maga által előadott, az adott közösségimédia-felület sajátosságainak
megfelelő műfajú 60 (hatvan) másodperces videóval (a továbbiakban: Videó) jelentkezhet, melynek a
linkjét a fentiekben hivatkozott kossuth@petofi.hu e-mail címre kell elküldenie a jelentkező nevének, emailcímének és a telefonszámának a feltüntetése mellett (Versenyen való regisztráció).
A Videót az alábbiak szerint szükséges elkészíteni és feltölteni:
-

Versenyző a saját TikTok vagy YouTube csatornájára köteles feltölteni, olyan módon, hogy az
nyilvánosan megosztott tartalom legyen;

-

a Videót az alábbi témák valamelyikében kell elkészíteni:
✓ A közösségi média javította az emberi kommunikációt - Pro vagy Kontra
✓ Szerinted ki számít ma hírességnek?
✓ Szelektív hulladékgyűjtés - hatékony-e a jelenlegi formájában
✓ Tényleg létezik barátság férfi és nő között?
✓ Ha okos eszközzel fizetsz, jobban szórod a pénzt…

-

a videón a Versenyzőnek tisztán kivehetőnek kell lennie, a Videó nem lehet vágott anyag, az egyperces
szöveget szerkesztés nélkül kell rögzíteni;

-

a Versenyző a saját TikTok csatornájára feltöltött videónál az alábbi hashtagek használatára köteles:
#vitaTok #szóKimondó #aszavakördöge #szónokleszek

A Videó linkjének a kossuth@petofi.hu e-mail címre való elküldésével a jelentkező regisztrációja a
Versenyre megtörténik (azaz véglegessé válik a nevezés), és úgy kell tekinteni, hogy a Versenyző a jelen
Versenyszabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.
III. A VERSENY MENETE
A Verseny 1 (egy) online fordulóból és a döntőből áll. A döntő azonban 2 (kettő) személyes jelenléthez
kötött fordulóból (szónoklat és vita) áll, amely Budapesten kerül megszervezésre 2022. november 12.
napján.
A Versenyre jelentkezni és a Videókat feltölteni legkésőbb 2022. október 22. nap végéig (23 óra 59 percig)
lehet.

A Versenyre regisztrált Versenyzők által határidőben beküldött és a jelen Versenyszabályzatban foglalt
feltételeknek megfelelő Videókat a Szervezők által állított szakmai zsűri értékeli és bírálja el. A zsűri a
beküldött Videók alapján legfeljebb 30 (harminc) Versenyzőt választ ki és küldd tovább a döntőbe. A
döntőbe jutó Versenyzőket a Szervezők legkésőbb 2022. október 25. napjáig e-mailben vagy telefonon
értesítik (online forduló).
A zsűri csak azokat a Videókat bírálja el, amelyek határidőben kerültek beküldésre és megfelelnek a jelen
Versenyszabályzatban foglalt feltételeknek. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a késve, vagy
nem a jelen Versenyszabályzatban foglaltak szerint elkészített Videókat a Versenyből kizárja.
Szervezők tájékoztatják a Versenyzőket, hogy a döntőre 2022. november 12. napján kerül sor,
Budapesten és a döntőre vonatkozó versenyszabályokat és a pontos helyszínt 2022. október 25. napján
közlik a petofi.hu weboldalon!
A döntőben való részvétel feltétele, hogy a Versenyző a döntőre vonatkozó versenyszabályokat elfogadja
és a jelentkezés során megadott személyes adatainak valóságát fényképes azonosító okmánnyal igazolja a
döntőre való érkezés során.
IV. A NYEREMÉNY
A legeredményesebben szereplő versenyzőket értékes nyereményekkel és különdíjakkal jutalmazzuk.
A Versenyzők közül az első három legjobban szereplő részesül nyereményben.
A nyeremények:
AZ ELSŐ HELYEZETT: nettó 500.000, -Ft összegű pénzbeli díjban részesül
A MÁSODIK HELYEZETT: nettó 350.000, -Ft összegű pénzbeli díjban részesül
A HARMADIK HELYEZETT: 150.000, -Ft összegű pénzbeli díjban részesül
INFLUENSZER KÜLÖNDÍJ: 6 hónapon keresztül influenszer-együttműködési lehetőség havi nettó 500.000,
Ft értékben
További különdíjak is kiosztásra kerülnek, a versenyzők szereplésének függvényében.
A nyertesek kihirdetésére és a nyeremények átadására a döntő napján, 2022. november 12. napján kerül
sor személyesen.
A nyeremény átvételére egy, a nyertessel és Szervezőkkel egyeztetett későbbi időpontban is sor kerülhet.
A nyeremény nem átruházható és nem visszatéríthető.
Amennyiben a nyertes a nyereményért nem jelentkezik maximum 5 munkanapon belül, azaz legkésőbb
2022. november 18. 24:00-ig, úgy a nyeremény átvételére való jogosultságát automatikusan elveszti.
V.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS EGYÉB ADÓKÖTELEZETTSÉG

A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervezők viselik. A nyertest a nyereménnyel
kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik (pl. a nyeremény átadásának
helyére és az onnan való hazautazás költsége stb.).
VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Versenyre minden jelentkező saját felelősségére jelentkezik, a jelentkezéssel járó esetlegesen felmerülő
kiadások és költségek a jelentkezőt terhelik, ezek megtérítését a Szervezők nem vállalják.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a harmadik személyek személyiségi jogait sértő, egyébként erkölcsileg
kifogásolható tartalmú Videók szerzőit a Versenyből kizárja.
A Versenyre jelentkezők a jelentkezés benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Videót a PKÜ saját TikTok
csatornáján megossza, továbbá – összhangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 45. § (2)
bekezdés b) pontjában foglaltakkal – a PKÜ részére a Videók felett nem kizárólagos, online felhasználásra
irányuló felhasználási jogot engedélyeznek, mely alapján a PKÜ jogosult online tartalmaiban promóciós
céllal a Videókat felhasználni (megjeleníteni).
A Verseny menetében, szabályaiban, valamint nyereményben történő bármilyen változásért a Verseny
Szervezői nem vállalnak felelősséget. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a Verseny a jelen
Versenyszabályzatot bármikor módosítsák, akár nyertes hirdetése nélkül is a Versenyt lezárják.
A Szervezők a Verseny lebonyolításával, szabályaival kapcsolatban sem a résztvevőkkel, sem harmadik
személyekkel szemben jogvitába nem bocsátkoznak, felelősségüket teljeskörűen kizárják.
VII. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
A jelen Versenyszabályzatot a jelentkezők a jelentkezésük kossuth@petofi.hu e-mailcímre való elküldéssel
automatikusan elfogadják.
A Versenyzők a Versenyre való jelentkezésük kossuth@petofi.hu e-mailcímre való elküldésével
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során általuk megadott személyes adataikat
a Szervezők, mint adatkezelők legfeljebb 2 (kettő) évig kezeljék a GDPR, illetve az információs és
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.
A Versenyzők tudomásul veszik, hogy a Verseny során, és különösen nyereményre való jogosultságuk
megállapítása alkalmával az online kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során (név, e-mailcím, telefonszám,
TikTok és/vagy YouTube profil/ link – az oda feltöltött hang és arcképmás) személyes adatok megadása
szükséges, amelyre a válaszadás önkéntes. Amennyiben a Versenyző a Versenyre jelentkezik és a Szervezők
által feltett kérdésekre válaszol, úgy tudomásul veszi, hogy megadott adatai a Szervezők számára
hozzáférhetővé válnak. A Versenyzők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang, és filmfelvétel is készülhet; így a Versenyzők hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen felvételek akár egészben,
akár részleteiben külön díjazás nélkül a Szervezők, egyéb közreműködők által szabadon, idő- és térbeli
korlátozás nélkül, a Szervezők választása szerint a nyertes nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra
hozatal útján felhasználására kerüljenek.
Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Versenyben való részvételnek feltétele, mert enélkül a Verseny nem
bonyolítható le az adott érintett vonatkozásában.
A Versenyző az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult arra, hogy:
a) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
c) kérje a személyes adatainak törlését,
d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
f) kérje az adathordozhatóságot,
g) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást;
illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
h) visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
A Versenyző a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőktől, továbbá kérheti
azok
helyesbítését,
törlését
stb.
a
kossuth@petofi.hu
e-mail
címen.

Amennyiben valamely Versenyző a Verseny időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való
hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a Versenyben a továbbiakban nem vesz részt.
Az adatfeldolgozást a Verseny időtartama alatt a PKÜ és PMG erre kijelölt munkatársai végzik.
A Szervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha a jelentkező szándékos vagy gondatlan magatartásából
eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A Versenyben résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul
veszik és elfogadják a jelen hivatalos Versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A
Versenyszabályzat módosításának jogát a Szervezők fenntartják.

Budapest, 2022. október 3.

