
MEGHATALMAZÁS 
a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából köztéri 

alkotás létrehozására kiírt pályázat során  
képviselet ellátásához 

 
Alulírott 
jogi személy esetén 
    név: 

székhely/levelezési cím: .................................................................................................................  
cégjegyzékszám /nyilvántartási szám: ..........................................................................................  
nyilvántartásba vevő bíróság: ........................................................................................................  
adószám: .........................................................................................................................................  
pénzforgalmi jelzőszámot kezelő hitelintézet neve: .....................................................................  
pénzforgalmi jelzőszám: ................................................................................................................  
törvényes képviselő(k) neve:..........................................................................................................  
aláírási jog terjedelme:  ............................................................................................................................  
 

VAGY 
természetes személy esetén 

név 
születési név:  .................................................................................................................................  
születési hely, idő: ..........................................................................................................................  
anyja neve: ..................................................................................................................................................  
állandó lakóhely (székhely egyéni vállalkozó esetén):  ................................................................  
levelezési cím: .................................................................................................................................  
 

mint pályázó alkotócsoportban részt vevő személy, úgyis, mint meghatalmazó, jelen 
nyilatkozattal  

meghatalmazom 
 

név:                                                                                                   -t, mint 
meghatalmazottat 
születési név:  .................................................................................................................................  
születési hely, idő: ..........................................................................................................................  
anyja neve: ..................................................................................................................................................  
állandó lakóhely (székhely egyéni vállalkozó esetén):  ................................................................  
levelezési cím: .................................................................................................................................  
társadalombiztosítási azonosító jel: ................................................................................................  
adóazonosító jel: .............................................................................................................................  
bankszámlát vezető hitelintézet neve:...........................................................................................  
bankszámlaszám: ............................................................................................................................  

 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából, köztéri 

alkotás létrehozására kiírt pályázat során pályázó alkotócsoport tagjaként teljes jogkörrel 

képviseljen, a tagságommal létrejött alkotócsoport képviseletében pályázatot nyújtson be a 

pályázati kiírás szerint. 



Jelen nyilatkozattal bármely általam elkészített vagy elkészítendő pályázati elemhez, mint 

szellemi alkotáshoz kapcsolódó vagyoni jog tekintetében kizárólagos és ingyenes használati 

jogot engedek Meghatalmazottnak azzal a céllal, hogy azt a pályázat kiírói számára ingyenesen 

átruházza, így a pályázat keretében elkészítendő mű műleírása, modellje, a megvalósítás 

részletes költségvetése, és a látványterv kapcsán kívülálló  személynek nem állhat fenn olyan 

joga, amely a létrehozott eredmény tekintetében a pályamű MTA általi használatát 

akadályozná, korlátozná, vagy kizárná. Meghatalmazott a közreműködésemmel létrehozott 

pályázati műhöz kapcsolódó vagyoni jogokat a kiírók, így az MTA számára az alábbiak szerint 

ruházza át a pályázat benyújtásával egyidejűleg:  

a) pályázat kiírói ingyenesen felhasználási jogot szereznek a mű megismerésére és bírálatára, 

ennek kapcsán a mű többszörözésére, a kiírók belső szervezetében – ideértve a pályázat 

lebonyolító szervét is – való ismertetésére és kezelésére; 

b) a kiírók jogot szereznek a pályázatnak a pályázattal kapcsolatos eseményeken, a pályaművek 

nyilvános bemutatása során, különösen, de nem kizárólagosan: rendezvényeken, sajtóban, 

médiában, nyomtatásban, elektronikus felületen, honlapjukon bemutatására.  

Amennyiben az alkotócsoport pályázata tiszteletdíjban részesül, úgy a díj MTA általi 

megfizetését követően a pályamű egyetlen elemére sem engedélyezek az kiírókon kívüli 

személynek felhasználási jogot, és magam sem gyakorolom azt.  

A vagyoni jogok tekintetében Meghatalmazott használati joga megszűnik a pályázat benyújtási 

határidejét követő nappal, amennyiben a pályázattal együtt nem nyújtotta be a pályaműhöz, 

mint szellemi alkotáshoz kapcsolódó vagyoni jogok átruházását tartalmazó szerződést a 

kiíróhoz. 

Tudomásom van arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vételi jogot szerez az 

alkotócsoportunk meghatalmazottja által aláírt szerződésben a pályamű valamennyi elemének 

teljeskörű, minden korlátozástól mentes kizárólagos felhasználói jogára, ellenérték fejében.  

Jelen meghatalmazás a pályázati dokumentációhoz csatolható.  

 

 

Kelt: …………………(hely), …………….… (év) ……………….…(hó)…………(nap) 
 

 
 

 ……………………………………………… 
 


