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SZELEKTRIK 2022 

A Petőfi Elektrik országos DJ versenye 

Szabályzat 

 

1. A verseny szervezője 

A Petőfi Elektrik országos DJ versenye (továbbiakban: verseny) szervezője a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp 

Dániel,, vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező). 

2. Jelentkezési feltételek 

Jelentkezési időszak: 2022.03.18. 00:00  – 2022.04.25. 23:59 

Jelentkezési személyi feltételei: 

A versenyre a 15. életévüket betöltött, magyar állampolgárok és határon túl élő magyarok 

jelentkezhetnek. A versenynek felső életkori korhatára nincs. A 18. életév alatti személyeknek a 

versenyben való részvételhez egy nyilatkozatot (1. számú melléklet) kell bemutatniuk, amelyben a 

törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a versenyben való részvételt.  

www.petofilive.hu/szelektrik 

Technikai követelmények: 

A technikai követelményeknek meg nem felelő, illetve a jelentkezési időszakon túl leadott jelentkezések 

automatikusan érvénytelen jelentkezésnek minősülnek.  

A versenyre bármilyen zenei stílussal, irányzattal lehet jelentkezni, tehát stiláris megkötés nincs. A 

verseny szervezői ezek mellett felhívják a jelentkezők figyelmét arra, hogy a Petőfi Rádió egy széles 

hallgatói bázissal rendelkező, országos könnyűzenei rádió.  

- A jelentkezők 30 perces mixekkel (továbbiakban: mix) jelentkezhetnek.  

- Formátum: 320 kpbs MP3 

- A mixek címe: Szelektrik 2022 -  jelentkező előadói nevének megjelölése (műveszneve) – 

Példa: Szelektrik 2022 – DJ Tom 

- A jelentkezők a mixeket minden esetben az alábbi soundcloud oldalra kötelesek feltölteni: saját 

előadói soundcloud oldal 

- Genre (stílus megjelölés): Feltöltéskor a jelentkező köteles megjelölni a mix zenei stílusát. Több 

stílusból álló mix esetében a mixet leginkább jellemző, átfogó irányzat nevét kell megjelölni.  

- A tracklistát elérhetővé kell tenni a mixhez tartozó soundcloud oldalon 

- A következő hashtagek használata kötelező mind a soundcloud feltöltés, mind a social media 

tartalmak esetében: #szelektrik2022 #petofielektrik #petofiradio 

A jelentkező köteles a mixét feltölteni egy saját, nevesített Google Drive mappába 

(JELENTKEZŐMŰVÉSZNEVE_SZELEKTRIK), melynek linkjét a a jelentkezés során köteles 

megadni. A nevesített mappát nyilvánossá kell tenni (Anybody with the link can view).  
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További követelmények: 

- A nevesített Google Drive mappába kötelezően feltöltendő továbbá:  

o a jelentkező  rövid bemutatkozása, PDF formátumban maximum 1 oldal terjedelemben; 

o 1 db fénykép a jelentkezőről . JPEG formátumban, minimum 1 MB, maximum 5 MB 

méretben; 

o Szelektrik tracklista forma kitöltve (tracklista forma és kitöltési útmutató letölthető) – 

ide tenni egy linket, ahol ez elérhető; 

o DJ/előadó nevének kiejtésének fonetikus leírása word dokumentumban. Példa: DJ 

Schwarz – Dídzsé Svarc. 

A jelentkezéshez szükséges személyes adatok: 

- polgári név; 

- anyja neve; 

- lakcím; 

- személyi igazolvány vagy útlevél száma; 

- TAJ szám; 

- adóazonosító jel; 

- email cím; 

- telefonszám. 

3. A verseny rendszere 

A verseny folyamata:  

Első forduló: 2022.05.02. – 2022.06.21. - Top 60 mix (heti 8 továbbjutó kerül bejelentésre) 

Második forduló: 2022.07.04. – 2022.07.19. – Top 10 mix (60 perces mixek) 

Harmadik forduló: 2022.07.25. – 2022.08.09 – Top 10 LIVE mix (60 perces)  

Eredményhirdetés: 2022.08.18. Strand fesztivál – Szelektrik díjátadó 

A verseny szervezői felhívják a versenyzők figyelmét, hogy a második fordulóba továbbjutó előadóknak 

az eredményhirdetést követően 5 nap áll majd rendelkezésükre, hogy elkészítsék a következő 60 perces 

mixüket.  

Zsűri, döntéshozatal:  

A zsűri figyelembe veszi a hangminőséget, mix technikát, zenei szelekciót, zenei dramaturgiát és 

szerkesztést, a zenei nyelvezetet és esztétikai rendszert illetve a zenei hivatkozási rendszert.  A zsűri 

minden fordulót pontoz. A pontok összeadásra kerülnek, ezekből származik a végső eredmény.  

DJ zsűri: Petőfi Elektrik DJ csapat: Yeromos, JumoDaddy, SanFranciscoBeat, Ian Autorun, DJ Gozth 

Rádiós szakmai zsűri: Béli Ádám - csatornaigazgató, Dominik Zsolt - főszerkesztő, Borcsik Attila Izil -

kiemelt szerkesztő  

Nyeremény: 

- A  győztes hivatalosan a Petőfi Rádió rezidens DJ csapatának tagja lesz és bekerül az ország 

legnívosabb DJ-i közé 

- 2022/23 során heti mix műsort kap a Petőfi Elektrik keretein belül 

- felléphet a Petőfi Elektrik rendezvényeken 

- felléphet a Stand fesztiválon 

- A Petőfi Rádió online felületein hatalmas promócióhoz juthat, nevét megismerheti az ország 
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- Tárgyi ajándékok 

- A legjobb 10 versenyző Szelektrik 2022 oklevélben részesül 

- A legjobb 3 versenyző Szelektrik 2022 kupában részesül 

- A legjobb 3 versenyző szponzori tárgyi ajándékban részesül  

 

A nyeremény átadása: 

A nyeremény(eke)t a Szervező a 2022-ben megrendezendő Strand Fesztiválon adja át, a győztessel  és 

a tárgyi jutalomban részesülő jelentkezőkkel előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a győztes vagy 

a tárgyi jutalomban részesülő jelentkezők az előre egyeztetett időpontban nyereményüket nem veszik 

át, úgy Szervező jogosult új győztest hirdetni és a nyeremény(eke)t a Szervező a sorrendben következő 

jelentkező részére adja át. 

A Jelentkező a részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a verseny győzteseként 

(továbbiakban: győztes) kerül ki, győztesként a nevét a Szervező a Petőfi Rádió és Petőfi TV social 

media csatornáin, www.petofilive.hu oldalon nyilvánossághoz közvetítse. 

4. A Szervező jogai 

Amennyiben a verseny során bizonyítottan olyan cselekmény, magatartás merül fel, amely csalásra 

adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt szüneteltesse, vagy törölje.  

A Szervező nem felel a verseny során felmerülő hibából, hiányosságból, hibás működéséből, a verseny 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide 

nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a jelentkezőnél felmerülő károkért való 

felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való 

felelősséget.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyből kizárja azt a jelentkezőt, továbbá kártérítési, 

esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a jelentkezővel szemben, aki visszaél más 

jelentkező adataival, különösen személyes adataival. 

Kizárható a versenyből továbbá az a jelentkező aki: 

-a nevezési feltételeknek nem a szabályzatban foglaltaknak tett eleget,  

-nem valós adatokat közölt,  

-nem teljesíti a fordulók előírásaiban rögzített követelményeket határidőre,  

-nem jelenik meg pontosan a meghirdetett határidőkre,  

- olyan magatartási vétséget követ el, amellyel a verseny rendjét, lebonyolítását zavarja, hátráltatja 

- megsérti a Szervező jóhírnevét. 

Jelentkező a jelen Szabályzat 3. pontjában részletezett nyereményeken felül további igényre, 

követelésre, különös tekintettel a szerzői művek felhasználásának ellenértékét jelentő jogdíjakra, 

munkabérre, díjazásra nem jogosult. 

A Szervező a COVID-19 vírus által okozott világjárvánnyal összefüggésben nyomatékosan felhívja a 

figyelmet, hogy nem terheli felelősség a járványhoz kapcsolódó karantén, kijárási korlátozás vagy 

nemzetközi szervezet, illetőleg törvény vagy a Kormány által meghatározott bárminemű olyan 

intézkedés következtében, amely a versenyre hatással lehet, ide értve különösen a nyeremény átadásának 

helyszínéül szolgáló, 2022-ben megrendezendő Strand Fesztivál elmaradását. 

http://www.petofilive.hu/
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Amennyiben a verseny során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül 

fel, illetve a jelentkező mix-e, magatartása jogsértő vagy trágár, offenzív kifejezéseket tartalmaz, a 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelentkezőt azonnali hatállyal kizárja a versenyből, és minden hozzá 

kötődő regisztrációt töröljön.  A résztvevők elfogadják, hogy a versenyben való részvétel során a 

szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 

felelősséggel tartoznak. A Szervező a versenyben való részvétel lehetőségét a szabályzat megszegése 

esetén bármely jelentkezőtől megvonhatja. 

A jelentkező a részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel 

készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az 

Interneten is közzé tehet. Jelentkező egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, 

azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, 

így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő 

nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és számbeli korlátozás, 

valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül.  

Jelentkező felelősséggel tartozik az általa a nyilvánosság felé tett nyilatkozatokért (ideértve többek 

között a sajtóban, a közösségi oldalakon, fellépéseken, egyéb megjelenéseken tett nyilatkozatokat is) és 

kifejezetten vállalja, hogy sem a Szervezővel, sem a közszolgálati médiaszolgáltatóval, azok 

tevékenységével kapcsolatban, továbbá csatornák, műsorok tárgyában, negatív tartalmú nyilatkozatot 

semmilyen formában nem tesz, sem a verseny hatálya alatt, sem azt követően.  

Szervező a díjkitűzés visszavonásának jogát – különös tekintettel a jelentkezők által, a jelen 

versenyszabályzatban foglaltak megsértése esetén - kifejezetten fenntartja. 

A jelentkező jogai: 

a) A jelentkező jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a 

Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról. 

b) A jelentkező kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a jelentkező kérheti 

személyes adatainak kiegészítését. 

c) A jelentkező kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges 

 a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez; 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; 

 közérdekből végzett feladat ellátásához; 

 a népegészségügyet érintő közérdekből; 

 közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy 

statisztikai célból. 

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, 

az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt 

bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

d) A jelentkező a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint 

annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont 

hozzájárulással érintett személyes adatot törli. 
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e) A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha 

 a jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges 

ideig; 

 az adatkezelés jogellenes, de a jelentkező ellenzi az adatok törlését és a felhasználás 

korlátozását kéri; 

 a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a jelentkező 

igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 a jelentkező tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy 

jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem 

használhatja. 

A jelentkező továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik 

adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, 

és automatizált módon történik. 

A jelentkező jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a jelentkező kérelmét, és a szükséges 

intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat 

lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a jelentkezőt. 

A jogérvényesítés lehetőségei: 

A jelentkező az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti 

be. 

Jogainak megsértése esetén a jelentkező a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg 

a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. 

A jelentkező a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso 

A jelentkező továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes 

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

A hivatal elérhetőségei: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Tel.: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu  

 

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a versenyt akár 

annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, 

illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést 

mailto:adatvedelem@mtva.hu
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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megelőzően a Szervező közzéteszi a verseny oldalain. A versenyre jelentkező jelentkezők felelőssége, 

hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen a versennyel kapcsolatos döntése 

végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem 

kezdeményezhető.  

A verseny-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti 

versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-t sem ajánlati kötöttség, sem 

szerződéskötési, sem a a verseny győztese közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó 

kötelezettség nem terheli. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Nyilatkozat 18. éven aluli személy versenyben való részvételéről 

 

Budapest, 2022. március 18. 
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1. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 18. éven aluli személy versenyben való részvételéről Alulírott: 

 

Név:  

Lakcím1:  

Adóazonosító jel2:  

TAJ szám3:  

  

mint törvényes képviselő,  

 

kijelenti és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a „Szelektrik 2022” elnevezésű, A Petőfi Elektrik 

országos DJ versenyre jelentkező cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes személy 

nevében jogosult a jognyilatkozat megtételére, valamint, hogy minden a jognyilatkozat megtételéhez 

szükséges törvényes jogszabályban meghatározott  dokumentum, igazolás, hozzájárulás a jogviszony 

létrejöttéhez rendelkezésére áll.  

Amennyiben a törvényes képviselőt a törvényes képviselet joga önállóan illeti meg, kijelenti és feltétlen 

szavatosságot vállal, hogy meghatalmazással rendelkezik a törvényes képviseleti jog önálló 

gyakorlására, továbbá amennyiben azt jogszabály írja elő a kiskorú véleményét előzetesen kikérte és 

figyelembe vette a jelen verseny tárgyát képező jogviszony(ok) tekintetében. 

Törvényes képviselő továbbá kijelenti, hogy tisztában van a Ptk. 6:14. § álképviselet fogalmával és 

jogkövetkezményeivel, valamint azzal, hogy a képviseleti jogosultság szabályainak megszegésével vagy 

színlelésével e szerződés megkötése során felmerült valamennyi kárt, teljes mértékben köteles 

megfizetni az MTVA részére. 

1. Tanú: 2. Tanú: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
Aláírás: Aláírás: 

 

 

                                                           
1 Természetes személy esetén 
2 Adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében 
3 Adószámmal nem rendelkező magánszemély esetében 

 

___________________________________ 

Név 

Dátum: ________, 202_._______________ 

 


