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MISSZIÓ 

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány mint Kiíró (vagy 
Szervező) „TETT Te és a természettudományok – mesés történetek” címmel első alkalommal hirdeti 
meg mese- és novellaíró pályázatát (a továbbiakban: Pályázat) a Richter Gedeon Nyrt. mint Támogató 
támogatásával és Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje), valamint Levente Péter (Péter bátyó) védnökségével 
általános iskolai, középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő diákok számára a 
természettudományok megszerettetésére, a természettudományok iránt fogékony diákok 
inspirálására és támogatására, valamint a természettudományokat oktató tanárok felkarolására, a 
természettudományos tanári utánpótláshiány enyhítésére. 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra mit jelent a 
természettudomány, milyen hasznosítható tudást és élményt nyújt a terület felfedezése, megismerése 
és szeretete, mindezt olyan mesés formában, hogy az alkotók műveiből gyűjtemény állhasson össze, 
mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, kutatóinak és természettudósainak és nem utolsó soron 
tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok szemléletformálása a természettudományokhoz 
kapcsolódó irodalmi alkotások készítésével, valamint a gyerekek és fiatalok íráskészségének, 
fantáziájának erősítése. 

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, TÁMOGATÓJA ÉS VÉDNÖKEI 

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (cím: 1125 
Budapest, Felhő u. 5/b, nyilvántartási szám: 01-01-0012481, adószám: 18908965-1-43) a Richter 
Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, nyilvántartási szám: 01-10-040944, adószám: 
1484878-2-44) támogatásával pályázatot hirdet a természettudományok népszerűsítése és 
megszerettetése érdekében a Magyar örökség- és Prima díjas író Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje), 
valamint a Jászai Mari-, Magyar Örökség és Prima díjas színész, rendező, tanár Levente Péter (Péter 
bátyó) védnökségével. 

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Pályázni egyénileg és kétfős csapatokban lehet. Csapat nevezése esetén feltétel, hogy a csapattagok 
ugyanabba a nevezési kategóriába, illetve azonos korcsoporthoz tartozzanak.  

A Pályázaton a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban (Ausztria, Horvátország, 
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) működő általános és középiskolák tanulói magyar 
nyelvű alkotásokkal vehetnek részt. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet. 

Minden pályázó csak egy művel pályázhat, választása szerint csapattagként vagy egyénileg. 

A pályaműveket három korosztályi kategóriában lehet benyújtani, a pályázat díjazása 
korcsoportonként történik. 

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA, A PÁLYAMŰ 

Pályázni olyan, a Pályázó önálló alkotásának tekinthető mese vagy novella (Pályamű) megírásával 
lehet, amelynek természettudományi vonatkozása van, azaz a történet kapcsolódik a 
környezetismerethez, természetismerethez, földrajzhoz, biológiához, fizikához vagy kémiához. 
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A Pályamű a természettudományok bármely szegmensére vonatkozhat. A Pályázók 
természettudományos készségei, fogékonysága képezi a Pályázat tárgyát, emellett a Pályázók átlagon 
felüli tudása és kreativitása kerül értékelésre az elbírálás során. 

A Pályaművekhez külön dokumentumban mellékletként csatolhatók illusztrációk, rajzok, egyéb vizuális 
elemek (legfeljebb 1 db), a zsűri azonban kizárólag az írott anyag minőségét veszi figyelembe a 
döntésnél. 

 

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK 

1. korcsoport:  Alsó tagozatos diákok (1-4. osztályos tanulók) 
2. korcsoport: Felső tagozatos diákok (5-8. osztályos tanulók) 
3. korcsoport: Középiskolás, illetve középfokú szakképzésben résztvevő diákok (9-12. osztályos 

tanulók) 

Amennyiben a korcsoporti besorolást illetően kétség merül fel, a Kiíró jogosult a korcsoporti besorolást 
alátámasztó dokumentumokat (pl. diákigazolvány másolat) bekérni.  

 

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

A Pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a Pályázati kiírásban és jelen Pályázati 
szabályzatban és mellékleteiben részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. A 
jelentkezés feltétele a pályázati dokumentáció teljeskörű benyújtása. A Pályázók a pályázati 
dokumentáció benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az abban szereplő információkat, 
illusztrációkat, képanyagokat a Kiíró – illetve a Kiíróval felhasználási szerződést kötő Támogató mint 
alfelhasználó – nyilvánosan felhasználja oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége 
során, időbeli és területi korlátozás, ellenérték, valamint a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a 
Pályázók nevének szerzőként való feltüntetésével. Kérjük a beküldött Pályaművek megőrzését, azok 
eredetiségének későbbi igazolása érdekében. 

 

A MENTOROK SZEREPE 

A Pályázókat mentorok (jellemzően szüleik, illetve tanáraik) segíthetik, támogathatják a Pályaművek 
elkészítése, a Pályázaton való részvétel támogatása, illetve a tanulók szakmai felkészítése során. A 
mentorok – a Pályázó önállóságát nem korlátozó – felelősségteljes, segítő részvétele elfogadott, alsó 
tagozatos tanulók esetében indokolt és ajánlott.  

Mentor közreműködése esetén a mentor nevét, e-mail címét és ha a mentor pedagógus, akkor az őt 
foglalkoztató iskolát kérjük a jelentkezéskor feltüntetni.  

 

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FORMAI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

A benyújtandó Pályázati dokumentáció részei a következők: 

‒ Online pályázati adatlap,  
‒ Nyilatkozat a pályázaton való részvételhez, 
‒ Pályamű a megadott formátumban, 
‒ a Pályamű kiegészíthető legfeljebb 1 db rajzzal vagy illusztrációval (nem kötelező).  

A Pályázati dokumentáció részeként jelen Pályázati szabályzatban fel nem sorolt dokumentumok 
feltöltésére nincs lehetőség.  
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Az Online pályázati adatlap valamennyi kategóriában azonos. Csapatpályázat esetén az adatlapnak 
mindkét csapattag adatait és nyilatkozatait tartalmaznia kell. Az Online pályázati adatlapon megjelölt 
információk valódiságáért a Pályázó, illetve annak törvényes képviselője felel. 

Az Online pályázati adatlapon fel kell tüntetni: 

‒ a kapcsolattartó e-mail-címét, telefonszámát,  
‒ a pályázó nevét, születési idejét,   
‒ a pályázó osztályát, iskoláját,  
‒ kiskorú pályázó esetén a törvényes képviselő nevét,  
‒ csapatként pályázás esetén a csapat nevét és a csapattagok fentebb felsorolt adatait,  
‒ a pályázati kategóriát, 
‒ a mentor (felkészítő tanár/támogató szülő) nevét, e-mail-címét, pedagógus esetén az iskoláját, 

(az adatlapon egy mentor megjelölésére van lehetőség)  
‒ a pályaművet tartalmazó fájl nevét. 

A Nyilatkozat a pályázaton való részvételhez a Pályázati szabályzat mellékleteként és az Online 
pályázati adatlap oldalán is megtalálható dokumentum, amely alapvető jogi nyilatkozatokat tartalmaz. 
Ezt a dokumentumot a Pályázóknak ki kell nyomtatniuk, a megfelelő adatokkal ki kell tölteniük, és 
aláírniuk vagy aláíratniuk. A beszkennelt vagy lefotózott dokumentumot tartalmazó fájlt (pdf vagy jpg, 
png formátumban) a Pályázat benyújtása során fel kell tölteni. A fájl mérete legfeljebb 1 MB lehet.  

Pályaműként kizárólag olyan alkotással lehet pályázni, amely más pályázatokon nem vett részt, 
illetve ami publikálásra nem került. A Pályamű címének tükröznie kell a Pályázat érdemi 
mondanivalóját, de lehet „fantázianév” is.  

A Pályamű terjedelme: 

1. korcsoportban: legfeljebb 5.000 karakter (szóközökkel együtt)  
2. korcsoportban: legfeljebb 10.000 karakter (szóközökkel együtt)  
3. korcsoportban: legfeljebb 20.000 karakter (szóközökkel együtt)  

A Pályaműveket elsősorban word (doc, docx) formátumokban várjuk. Ha ez gondot okoz, kérjük jelezze 
az info@tettmesepalyazat.hu elérhetőségen. Lehetőség szerint kérjük a Times New Roman betűtípust, 
12-es betűnagyságot és 1,5-es sorközt használni.  

A művet tartalmazó fájlt a következőképpen kérjük elnevezni: korcsoport_x_mese_cime.docx. (Az x 
helyén a megfelelő korcsoport száma szerepeljen, 1, 2 vagy 3!) 

A Pályamű a mese/novella szövegén és címén, illetve a pályázó korcsoportján kívül semmilyen 
további információt a pályázó személyére vonatkozóan nem tartalmazhat.  

Rajz, illusztráció jpg, png vagy pdf formátumban tölthető fel. Mérete nem haladhatja meg a 2 MB-ot.  

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok tekintetében hiánypótlásra csak 
határidőn belül van lehetőség, a Pályázat a határidőre benyújtott dokumentumok szerint kerül 
elbírálásra. A Pályázat törlésére, illetve módosítására a benyújtási határidő lejártáig van lehetőség. A 
Pályázat módosítása legfeljebb egy alkalommal a benyújtott Pályázat törlését követően a módosított 
szöveg feltöltésével történhet. Törlési vagy módosítási igényt az info@tettmesepalyazat.hu címen 
szükséges jelezni.  

 

A PÁLYÁZAT MENETE, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE VAGY SZABÁLYAI, VISSZAIGAZOLÁS 

A pályázás menete: 

‒ a Pályázó azonosításához a www.tettmesepalyazat.hu honlapon a Mese beküldése 
menüpontban elérhető Online pályázati adatlap kitöltése szükséges;  

about:blank
mailto:info@tettmesepalyazat.hu
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‒ a Pályamű feltöltésének előfeltétele az Online pályázati adatlap kitöltése és a Nyilatkozat a 
pályázaton való részvételhez kinyomtatott, kitöltött, aláírt, szkennelt vagy fotózott 
példányának feltöltése; 

‒ a Pályamű feltöltése kizárólag ezt követően, az ugyanezen oldalon elérhető linken keresztül 
lehetséges, kérjük ügyeljen a művet tartalmazó fájl megfelelő elnevezésére 
(korcsoport_x_mese_cime.docx); 

‒ ha készült rajz, illusztráció, ez is feltölthető;  
‒ a pályázati dokumentáció beérkezéséről automatikus visszaigazolást küldünk.  

Az Online pályázati adatlap kitöltését követően a Kiíró egyedi pályázati azonosítóval látja el a 
Pályaműveket, mely azonosító nem tartalmaz utalást a Pályázó személyére. A bírálóbizottság (zsűri) a 
Pályaműveket kizárólag az egyedi pályázati azonosító, valamint a korosztály megjelölése alapján 
azonosítja be – a Pályázó személyéről, adatairól nincs tudomása az elbírálás során. 

A Pályaműveket kizárólag elektronikus úton, a www.tettmesepalyazat.hu oldalra történő 
feltöltéssel lehet benyújtani. A pályázatot kizárólag a megadott formátumok egyikében kérjük. 
Kézírásos, illetve szkennelt pályázatot nem lehet benyújtani – amennyiben a Pályázó még nem tud 
word dokumentumot szerkeszteni, kérjük a szülők vagy pedagógusok segítségét ebben. Amennyiben 
illusztráció is készül a Pályaműhöz, úgy azt is kérjük külön dokumentumként csatolni a pályázathoz (jpg, 
png vagy pdf formátumban). 

Amennyiben a Pályamű benyújtását követő 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás a sikeres 
benyújtásról, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: info@tettmesepalyazat.hu  

A Pályázati dokumentáció beérkezésének határideje: 2021. október 13. (szerda) 24:00 óra 

A határidőn túl benyújtott Pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 

 

A PÁLYÁZAT KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 

A Pályázat benyújtása nem díjköteles. A Pályamű benyújtásával a Pályázó lehetőségeihez mérten 
vállalja, hogy amennyiben a benyújtott Pályaművét a bírálóbizottság az adott kategóriában a legjobb 
három közé sorolja, legalább két fővel képviselteti magát a díjátadón.  

A Pályamű benyújtása esetén a Pályázó Mentora hozzájárul neve és mentori minősége nyilvánosságra 
hozatalához. 

A Pályázó, illetőleg a Pályázó csapatában résztvevő minden egyes személy a Pályamű benyújtásával 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a Pályázat lebonyolítása során, illetőleg azzal 
összefüggésben, így különösen a díjátadón a nevezettekről készült, illetőleg velük kapcsolatos vagy 
őket résztvevőként megjelenítő videókat/fotókat/interjúkat és a Pályázattal kapcsolatos más hasonló 
elektronikus és papír alapú anyagokat, továbbá egybeszerkesztett online kiadványokat 
kommunikációs, promóciós és archiválási céllal időbeli korlátozás nélkül tárolja, a Pályázat 
népszerűsítésére és a Kiíró egyéb alapítványi céljaira használja, továbbá a www.tettmesepalyazat.hu 
internetes felületen, a Kiíró és a Támogató közösségi média felületein (pl. hivatalos honlapjaik, 
Instagram, Facebook és LinkedIn oldalaik, a Richter belső kommunikációs csatornái – mint például 
Intranet, zárt Facebook-csoport), egyéb közösségi vagy videomegosztó portálokon (pl. YouTube 
csatornán), sajtótermékekben és médiafelületeken, továbbá papír alapú anyagokban (pl. fizetett 
hirdetési felületeken, magyar nyelvű lapokban, Richter Hírekben) harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé tegye, és mindezek során a Pályázó és a Pályázó részvételével a Pályázaton indult 
csapat megnevezését feltüntesse, továbbá a Pályázóról és a Pályázó részvételével indult csapat másik 
tagjáról készült, illetőleg mindezen személyekkel kapcsolatos, e személyeket résztvevőként 
megjelenítő fényképeket, videókat és hanganyagokat megjelenítse. A jelen pont szerinti határozatlan 
időre szóló hozzájárulás megadása a Pályázaton való részvétel feltétele. A hozzájárulás kizárólag a Kiíró 
jogsértése esetén vagy más hasonlóan alapos okból vonható vissza. 

http://www.tettmesepalyazat.hu/
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A Pályázó a Pályamű benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a részére a Pályázat 
keretében megadott adatokat kezelje, a Pályázatban, illetve a Pályaműben foglaltakat – a Pályázatban 
kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével – jelen Pályázati 
szabályzatban foglaltak szerint felhasználja. 

A Kiíró a hozzá benyújtott Pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, 
dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt, a továbbiakban együtt: 
bizalmas információ) időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy 
az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen. 
A bizalmas információkat a Kiíró kizárólag a jelen Pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen 
feladatai által indokolt mértékben használhatja fel. 

E titoktartási kötelezettség kiterjed a Kiíróval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. Kiíró kötelezi magát arra, hogy az 
előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e 
személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is. A Pályázattal 
összefüggő adatkezelés részletei jelen szabályzat mellékletében olvashatók. 

 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

A nyertes Pályamű kiválasztása kategóriánként a benyújtott és elfogadott Pályaművek közül történik. 
Az egyéni Pályázatok és a kétfős csapatok Pályázatai a kategóriákon belül együtt kerülnek elbírálásra. 
A nyertes Pályaművet a bírálóbizottság (zsűri) választja ki három korosztályi kategóriában (1-2-3. 
korcsoport). 

Az elbírálás határideje: 2021. november 12. 

A bírálóbizottság döntése ellen nincs jogorvoslati lehetőség. 

A nyerteseket 2021. november 30. napjáig értesítjük azzal, hogy a nyertesek nevének és 
korosztályának közzétételére a díjátadó napján, azaz 2021. december 7. napján kerül sor, 
sajtóközlemény formájában. 

 

ZSŰRI 

A bírálóbizottság tagjai: 

‒ Bücs-Burján Nóra – a Richter Gedeon Nyrt. HR képzési és fejlesztési osztályának képzési 
specialistája 

‒ Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje) – Magyar örökség- és Prima díjas író 
‒ Hajdu-Németh Ildikó – a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére 

Közhasznú Alapítvány munkatársa 
‒ Dr. Laszlovszky István – Gábor Dénes díjas szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. klinikai 

projektkoordinátora 
‒ Levente Péter (Péter bátyó) – Jászai Mari-, Magyar Örökség és Prima díjas színész, rendező, 

tanár 
‒ Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna – a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok 

osztályának munkatársa 
‒ Patkó Csaba – a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú 

Alapítvány munkatársa 
‒ Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit – a Richter Gedeon Nyrt. támogatáspolitikáért és 

alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője 
‒ Prof. Dr. Szántay Csaba – a Richter Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztályának vezetője, 

egyetemi magántanár, a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért elnöke 
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‒ Veitz Gábor – a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú 
Alapítvány munkatársa 

‒ Weber Márton – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója 

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNÉL IRÁNYADÓ SZEMPONTOK 

A zsűri a következő főbb szempontokra fog figyelni a Pályázatok értékelése során: 

‒ ALAPÖTLET 
mi az alapötlet, az hogyan kap természettudományos tartalmat, illetve hogyan kapcsolódik 
össze a meseszerűséggel vagy a novellai megvalósítással 

‒ KREATIVITÁS 
eredetiség;  
képzeletgazdagság 

‒ TUDOMÁNYOSSÁG 
a tudományos motívumok mennyire megalapozottak (az esetleges tudományos-fantasztikus 
jelleg megengedése mellett) 

‒ ÍRÓI KÉSZSÉG 
nyelvi kifejezőkészség;  
szókincs;  
érthetőség;  
humor 
(Megjegyzés: a helyesírási hibák nincsenek jó hatással a zsűrire!) 

‒ TÖRTÉNETFEJLŐDÉS 
fordulatosság;  
izgalom;  
csattanó 

A Pályázó fentiekben példálózó jelleggel felsorolt készségei jelentik a bírálat főbb szempontjait. A 
bírálóbizottság ezen felül figyelembe veszi a Pályázó kimagasló képességeit (korosztályához 
viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit).  

 

NYERTES PÁLYÁZATOK 

A Kiíró értesíti a nyerteseket, illetve nevüket és korcsoportjukat közzéteszi a www.tettmesepalyazat.hu 
honlapon – a díjátadás napján. A Kiíró a Pályázati adatlapon feltüntetett Mentort és az iskolát 
közvetlenül e-mailben is értesíti.  

A Kiíró a díjazott Pályaművekkel kapcsolatban a jelen Pályázati szabályzat mellékletét képező 
Felhasználási szerződés-minta alapján felhasználási szerződést köt a Pályázóval, illetve annak 
törvényes képviselőjével. A díjak átvétele csak a Felhasználási szerződés megkötését követően 
lehetséges.  

 

DÍJAK ÉS AJÁNDÉKOK 

Minden kategóriában a három legjobbnak ítélt Pályaművet díjazzuk. Kétfős csapat nevezése esetén a 
nyeremény fele-fele arányban illeti meg a Pályázókat.  

I. helyezett:  200.000 (kétszázezer) Ft összegű díj 
II. helyezett: 150.000 (százötvenezer) Ft összegű díj  
III. helyezett:  100.000 (százezer) Ft összegű díj 
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A díj elsősorban tárgyjutalom, de a Szervező döntése szerint a díj értékének összeghatáráig 
kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy ajándékutalvánnyal is. 

A Kiíró a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával fenntartja a jogot, hogy a Pályázathoz kapcsolódóan 
egyszeri megjelenésű kiadványt publikáljon – gyűjteményes mű formájában, amelyben minden 
kategóriában a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott legjobb Pályaműveket, valamint kiadja a 
nevezési kategóriák mindegyikében a zsűri által legjobbnak ítélt Pályaműveket. Amennyiben a Pályázó 
saját rajzot vagy illusztrációt is csatolt a meséjéhez/novellájához, az a gyűjteményes mű (mesekönyv) 
részévé válhat. A megjelentetéshez a Pályaművek – a Pályázókkal mint szerzőkkel egyeztetve – formai 
és stilisztikai szempontból szerkeszthetők. Kiíró a kiadványba a nyertes műveken túl további 
pályaművek számára is megjelenési lehetőséget kínálhat. A kiadványt mind a Kiíró, mind a Támogató 
promóciós céllal felhasználhatja. A Pályaművekből összeállított, Döbrentey Ildikó illusztrációival 
ellátott, illetve kiegészített mesekönyveket –- amennyiben annak létrehozása mellett dönt a Kiíró – a 
díjátadón vagy a kiadás időszükségletének függvényében azt követően vehetik át a Pályázók. 

A nyertes Pályázókon kívül több szerencsés Pályázó – sorsolást követően – dedikált, Döbrentey Ildikó 
Égbőlpottyant mesekönyvével gazdagodhat. Ezen felül minden díjátadón részt vevő pályázó hazavihet 
egy Döbrentey Ildikó illusztrációjával ellátott emléklapot. 

A Kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiosztására, továbbá arra, hogy indokolt esetben ne kerüljön 
minden díj kiosztásra. 

Mind a Pályázók, mind Mentoraik elismerésben, valamint apró meglepetésben részesülnek a díjátadó 
alkalmával. 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS – DÍJAK ÁTADÁSA 

Az eredményhirdetés díjátadón, ünnepélyes keretek között történik azzal, hogy a díjak átadásának 
módja a díjátadó időpontjában hatályos járványügyi intézkedésektől és szabályoktól is függ. 

A díjátadó napján a www.tettmesepalyazat.hu honlapon a díjazott diák, iskolája és a Mentor nevét 
közzétesszük.  

 

FONTOS DÁTUMOK ÉS HATÁRIDŐK 

Beküldési határidő: 2021. október 13. (szerda) éjfél 
A Pályázatot magyar nyelven, a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőig lehet 
feltölteni a www.tettmesepalyazat.hu honlapon található felületre. 

Elbírálási határidő:  2021. november 12.  

Nyertesek értesítése:  2021. november 30-ig 

Díjátadó:  2021. december 7. (előzetes tervek szerint) 

Az aktuális helyzettől függően, a díjátadót megelőző nyolcadik (8.) napig előzetesen értesítjük a 
résztvevőket a www.tettmesepalyazat.hu oldalon, illetve a nyertes Pályázókat e-mailen keresztül a 
díjátadó személyes, illetve online formában történő megtartásáról. 

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

Kiíró kizárja a felelősségét arra vonatkozóan, hogy az elbírálás során vizsgálja a Pályaművek 
eredetiségét, a Pályázótól való származását vagy harmadik személy bárminemű jogának megsértését, 
csorbítását. Ide vonatkozóan a Pályázati szabályzat és mellékleteinek elfogadásával a Pályázó, illetve a 
Pályázó törvényes képviselője kijelenti, hogy saját műve, illetve a kiskorú Pályázó műve a Pályázat, arra 
vonatkozóan kizárólagos és teljes rendelkezési joggal rendelkezik, a Pályamű feltöltésével és a 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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Pályázaton való részvétellel személyhez fűződő jogokat és szerzői jogokat nem sért, illetve korlátoz. 
Kiíró nem vállal 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 
Kiíró nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai 
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

 

EGYÉB FELTÉTELEK 

A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen Pályázati szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére. A 
módosításokról a pályázók a www.tettmesepalyazat.hu honlapján értesülhetnek. 

 

KAPCSOLAT 

Az alábbi e-mail címen lehet további információt kérni a pályázati felhívással kapcsolatban: 
info@tettmesepalyazat.hu 

 

Budapest, 2020. augusztus 22.  

 

 
Sok sikert és jó munkát kívánunk a pályázóknak! 

mailto:info@tettmesepalyazat.hu
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MELLÉKLETEK 
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Pályázati kiírás (pályázati feltételek) 

 

 
  

A RICHTER GEDEON NYRT. és A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT SZABÓ SZABOLCS 
EMLÉKÉRE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  

TERMÉSZETTUDOMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
MESE- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATA 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS, KÖZÉPISKOLÁS, VALAMINT KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
DIÁKOK SZÁMÁRA 

A PROGRAM VÉDNÖKEI: DÖBRENTEY ILDIKÓ ÉS LEVENTE PÉTER 

 

MI A PÁLYÁZAT CÉLJA? 

A pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra mit jelent a természettudomány 
(környezet- és természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia), milyen hasznosítható tudást és 
élményt nyújt a terület felfedezése, megismerése és szeretete, mindezt olyan mesés formában, hogy 
az alkotók műveiből gyűjtemény állhasson össze, mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, 
kutatóinak és természettudósainak, és nem utolsó soron tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok 
szemléletformálása a természettudományokhoz kapcsolódó irodalmi alkotások – mese, novella – 
készítésével, valamint a gyerekek és fiatalok íráskészségének, fantáziájának erősítése. 

Mindezzel egyben szeretnénk erőteljesebb általános figyelmet irányítani a természettudományos 
oktatás és a tanárok kiemelt jelentőségére abban, hogy a jól képzett és elhivatott utánpótlás a 
jövőben is biztosítva legyen. 

 

KIK PÁLYÁZHATNAK? 

Általános iskolás, középiskolás és középfokú szakképzésben résztvevő diákok nevezhetnek az alábbi 
korcsoportokban: 

1. korcsoport: alsó tagozatos diákok (1-4. osztályos tanulók) 
2. korcsoport: felső tagozatos diákok (5-8. osztályos tanulók) 
3. korcsoport: középiskolás, illetve középfokú szakképzésben résztvevő diákok (9-12. osztályos 

tanulók) 

A pályázaton a magyarországi, továbbá a Kárpát-medence államaiban működő általános és 
középiskolák tanulói vehetnek részt egyénileg vagy kétfős csapatként (a csapattagoknak ugyanabban 
a korcsoportba kell tartozniuk).  
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MILYEN ÍRÁSMŰVEL LEHET NEVEZNI? 

Pályázni olyan, a pályázó önálló alkotásának tekinthető magyar nyelvű mese vagy novella megírásával 
lehet, amelynek természettudományi vonatkozása van, azaz a történet kapcsolódik a 
környezetismerethez, természetismerethez, földrajzhoz, biológiához, fizikához vagy kémiához. 

Minden pályázó csak egy művel indulhat, amely más pályázaton nem vett részt, illetve publikálásra 
nem került. A műnek egy vagy legfeljebb két – ugyanabba a korcsoportba tartozó – szerzője lehet. 

A művek megengedett terjedelme szóközökkel együtt: 

1. korcsoportban: maximum 5.000 karakter 
2. korcsoportban: maximum 10.000 karakter 
3. korcsoportban: maximum 20.000 karakter 

A pályaművekhez külön dokumentumban mellékletként csatolhatók illusztrációk, rajzok, egyéb 
vizuális elemek (legfeljebb 1 db), a zsűri azonban kizárólag az írott anyag minőségét veszi figyelembe 
a döntésnél. 
 

MIT ÉRTÉKEL A ZSŰRI? 

Zsűrink a következő szempontok alapján értékeli az írásodat: 

• ALAPÖTLET 
mi az alapötlet, az hogyan kap természettudományos tartalmat, illetve hogyan kapcsolódik 
össze a meseszerűséggel vagy a novellai megvalósítással 

• KREATIVITÁS 
eredetiség; képzeletgazdagság 

• TUDOMÁNYOSSÁG 
a tudományos motívumok mennyire megalapozottak   
(az esetleges tudományos-fantasztikus jelleg megengedése mellett) 

• ÍRÓI KÉSZSÉG 
nyelvi kifejezőkészség; szókincs; érthetőség; humor  
Megjegyzés: a helyesírási hibák nincsenek jó hatással a zsűrire! 

• TÖRTÉNETFEJLŐDÉS 
fordulatosság; izgalom; csattanó 

 

A ZSŰRI TAGJAI 

Bücs-Burján Nóra, a Richter Gedeon Nyrt. HR képzési és fejlesztési osztályának képzési specialistája • 
Döbrentey Ildikó Magyar örökség- és Prima díjas író • Hajdu-Németh Ildikó, a Természettudományos 
Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány munkatársa • Dr. Laszlovszky István Gábor 
Dénes díjas szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. klinikai projektkoordinátora • Levente Péter 
Jászai Mari-, Magyar Örökség és Prima díjas színész, rendező, tanár • Molnárné Czirják-Nagy 
Zsuzsanna, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztályának munkatársa • Patkó 
Csaba, a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány 
munkatársa • Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon Nyrt. támogatáspolitikáért és 
alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője • Prof. Dr. Szántay Csaba, a Richter 
Gedeon Nyrt. Szerkezetkutatási osztályának vezetője, egyetemi magántanár, a Richter Gedeon 
Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért elnöke • Veitz Gábor, a Természettudományos Oktatásért Szabó 
Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány munkatársa • Weber Márton, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója  
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KI LEHET MENTOR? 

Tanári és szülői támogatás, mentorálás – ami nem korlátozza a pályázó önállóságát – elfogadott, alsó 
tagozatosok esetében ajánlott. Bár a TETT a diákok önálló alkotásainak kíván teret adni, mégis, a 
sikeres pályamunka megalkotását nagyban segítheti az ő bizalmukat élvező, magas szakmai tudással 
rendelkező, tapintatos mentor. A mentor lehet természettudományos tárgyat vagy anyanyelvet és 
irodalmat tanító tanár, illetve felnőtt segítő, például szülő. Ő az, aki motiválja és segíti a diákot nyelvi 
és természettudományos szempontból egyedi, különleges pályamunkájának megalkotásában, 
valamint hogy eleget tudjon tenni a pályázat formai és gyakorlati elvárásainak is. 

Lényeges, hogy ennek a segítségnyújtásnak olyan legyen a módja és mértéke, amivel egyrészt nem 
kérdőjeleződik meg az, hogy a pályázat döntően a pályázó diák (vagy diákpáros) alkotása, másrészt 
nem fojtja el, hanem katalizálja ezt az önálló alkotói hajlamot. 

 

MIT LEHET NYERNI? 

Minden kategóriában a három legjobbnak ítélt pályaművet díjazzuk. Kétfős nevezés esetén a 
nyeremény fele-fele arányban illeti meg a pályázókat. 

I. helyezett: 200.000 (kétszázezer) Ft összegű díj 
II. helyezett: 150.000 (százötvenezer) Ft összegű díj 
III. helyezett: 100.000 (százezer) Ft összegű díj 

A díj elsősorban tárgyjutalom, de a szervező döntése szerint a díj értékének összeghatáráig 
kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy ajándékutalvánnyal is. 

Azon pályamű, amelyet a szakmai zsűri közlésre alkalmas színvonalúnak talál, megjelenési lehetőséget 
kap a támogatók által gondozott TETT-mesekönyvben. A díjazottakon kívül több pályázó – sorsolást 
követően – dedikált, Döbrentey Ildikó Égbőlpottyant mesekönyvével gazdagodhat. Mind a pályázók, 
mind mentoraik elismerésben, valamint apró meglepetésben részesülnek a díjátadó alkalmával. 

A szervező fenntartja a jogot megosztott díjak odaítélésére, továbbá arra, hogy indokolt esetben ne 
osszon ki minden díjat. Az eredményhirdetés díjátadón, ünnepélyes keretek között történik, a 
járványügyi intézkedések alakulását figyelembe véve. A díjazottakat e-mailben értesítjük, illetve 
nevüket, valamint a mentorok nevét a pályázat honlapján közzétesszük.  

 

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI? 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a www.tettmesepalyazat.hu oldalon lehet benyújtani, a 
szükséges dokumentumok feltöltésével, illetve a szükséges nyilatkozatok elfogadásával. A pályázatot 
word, a rajzot, illusztrációt (ha van) pdf, jpg vagy png kiterjesztésű fájlként, a kitöltendő nyilatkozatot 
pedig pdf dokumentumban kell feltölteni. Kézírásos/szkennelt pályázatot nem fogadunk el. Ha a 
pályázó még nem tud word dokumentumot készíteni, kérje a szülő vagy pedagógus segítségét, illetve 
az említett pályázati dokumentációk beadása, az adatok megadása is igényelheti felnőtt segítségét, 
kiskorú pályázó esetén mindenképpen.  

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. OKTÓBER 13. 

 

Sok sikert és jó munkát kívánunk a pályázóknak! 

 

További információ:  

www.tettmesepalyazat.hu  
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Online pályázati adatlap (tájékoztató jelleggel) 

 

ONLINE PÁLYÁZATI ADATLAP (2021)  

a „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” pályázathoz  

 

(Jelen űrlap tájékoztatásul szolgál, az online dokumentum a www.tettmesepályázat.hu oldalról 
érhető el.) 

*Kötelező 

ELŐKÉSZÜLETEK 
Mielőtt a pályázatod feltöltéséhez kezdenél, az alábbi, feltöltendő fájlok már legyenek előkészítve: 
• Ez a nyilatkozat [hiperlink], amelyet kérünk, nyomtass ki, tölts ki, írjatok alá (te; a szüleid, ha 
még nem vagy 18 éves; a mentorod, ha van) és szkenneld be! A fájl neve a neved legyen ékezetek 
nélkül! Ügyelj rá, hogy a fájl mérete ne haladja meg az 1MB-t! 
• A meséd vagy novellád. Az írást word (.doc, .docx) formátumokban várjuk. A fájlnév ékezetek 
nélkül tartalmazza a korcsoportodat, és a mese címét a következő formátumot követve: 
„korcsoport_x_mese_cime.docx". (Az x helyén a megfelelő korcsoport száma szerepeljen, 1, 2 vagy 
3!) 
Ne feledd, a feltöltött fájl a mese/novella szövegén és címén, illetve a pályázó korcsoportján kívül 
semmilyen további információt a pályázó személyére vonatkozóan nem tartalmazhat! 
• A rajzod vagy illusztrációd, ha készítettél ilyet. Egy darab illusztrációt tölthetsz fel, pdf, jpg vagy 
png fájlként, melynek mérete max. 2MB. Ennek feltöltése opcionális, az elbírálásnál a zsűri csak az 
írásművet veszi figyelembe! 
 
KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK 
Kapcsolattartó e-mail-címe: *  
Kapcsolattartó e-mail-címének megerősítése: *  
A megerősítés az ellenőrzéshez szükséges, hogy a pályázattal kapcsolatos értesítéseket biztosan a jó címre küldjük! 
Kapcsolattartó telefonszáma: * 
A telefonszám csak a megadott minta alapján érvényes! 
Figyelem! Csak akkor léphetsz a következő oldalra, ha a két e-mail cím megegyezik! 
PÁLYÁZÓ ADATAI 
Figyelem! Minden pályázó egyetlen írásművel nevezhet a pályázaton akár egyénileg, akár csapatban jelentkezik! 
Pályázati kategória: * 
○ Alsó tagozatos (1. korcsoport) 
○ Felső tagozatos (2. korcsoport) 
○ Középiskolás (3. korcsoport) 
Egyénileg vagy csapatban pályázol? * 
○ Egyéni pályázó vagyok. 
○ Csapatban pályázunk. 
Figyelem! A csapat mindkét tagjának ugyanabba a korcsoportba kell tartoznia! 
EGYÉNI PÁLYÁZÓ ADATAI 
Pályázó neve: * 
Pályázó születési ideje: * 
Kérjük, hogy a naptárból válassz! Kézzel bevitt hibás dátum esetén a rendszer nem enged a következő oldalra! 
Kiskorú pályázó törvényes képviselőjének neve: * 
Amennyiben már elmúltál 18 éves, a mezőbe a saját nevedet írd! 
Pályázó osztálya: * 

about:blank
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Pályázó iskolájának neve: * 
Pályázó iskolájának települése: * 
CSAPATBAN PÁLYÁZÓK ADATAI 
Csapat neve: * 
Csapattag 1 adatai 
Csapattag 1 neve: * 
Csapattag 1 születési ideje: * 
Kérjük, hogy a naptárból válassz! Kézzel bevitt hibás dátum esetén a rendszer nem enged a következő oldalra! 
Kiskorú Csapattag 1 törvényes képviselőjének neve: * 
Amennyiben a csapattag elmúlt 18 éves, a mezőbe a csapattag nevét írd! 
Csapattag 1 osztálya: * 
Csapattag 1 iskolájának neve: * 
Csapattag 1 iskolájának települése: * 
Csapattag 2 adatai 
Csapattag 2 neve: * 
Csapattag 2 születési ideje: * 
Kérjük, hogy a naptárból válassz! Kézzel bevitt hibás dátum esetén a rendszer nem enged a következő oldalra! 
Kiskorú Csapattag 2 törvényes képviselőjének neve: * 
Amennyiben a csapattag elmúlt 18 éves, a mezőbe a csapattag nevét írd! 
Csapattag 2 osztálya: * 
Csapattag 2 iskolájának neve: * 
Csapattag 2 iskolájának települése: * 
Kaptál támogatást, biztatást felnőttől a pályázatodhoz, volt mentorod? * 
○ Igen. 
○ Nem. 
Figyelem! Az alábbiakban csak egy mentor adatainak megadására van lehetőség! 
MENTOR ADATAI 
Mentor (segítő felnőtt/pedagógus) neve: * 
Mentor e-mail-címe: * 
Mentor telefonszáma: * 
A telefonszám csak a megadott minta alapján érvényes! 
A mentorod pedagógus? * 
○ Igen. 
○ Nem. 
Mentor iskolájának neve: * 
Mentor iskolájának települése: * 
HOZZÁJÁRULÁSOK 
Figyelem! Alább mindkét nyilatkozat elfogadása, vagyis a jelölő négyzetek bepipálása kötelező a pályázati fájlok 
feltöltéséhez! 
○ Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárulok adataim kezeléséhez. * 
Az adatkezelési tájékoztató ITT [link] található. 
○ Megismertem és hozzájárulok a nyilatkozatokban foglaltakhoz. * 
A nyilatkozatok ITT [link] találhatók. 
FÁJLOK FELTÖLTÉSE 
Nyilatkozat * 
Kérlek, ide töltsd fel az előzetesen kinyomtatott, kitöltött és aláírt nyilatkozatot. A nyilatkozatot ITT [hiperlink] találod. 
Ne feledd, a fájl formátuma pdf lehet, és a mérete nem haladhatja meg az 1 MB-t! 
FELTÖLTÉS 
Pályamű * 
Kérlek, ide töltsd fel mesédet, novelládat! Fontos, hogy a fájlnév egyezzen meg a korábban megadottal! Ne feledd, 
a Pályamű a mese/novella szövegén és címén, illetve a pályázó korcsoportján kívül semmilyen további információt a 
pályázó személyére vonatkozóan nem tartalmazhat! 
A beküldött pályamű pontos fájlneve 
FELTÖLTÉS 

https://tettmesepalyazat.hu/mese-bekuldese?page=4
https://tettmesepalyazat.hu/mese-bekuldese?page=4
https://tettmesepalyazat.hu/palyazat/palyazati-dokumentumok
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Rajz, illusztráció  
Kérlek, ide töltsd fel, ha készítettél rajzot, illusztrációt! Ennek feltöltése opcionális, az elbírálásnál a zsűri csak az 
írásművet veszi figyelembe! Ne feledd, a fájl formátuma jpg, png vagy pdf lehet, melynek mérete maximum 2 MB lehet! 
FELTÖLTÉS 
Ellenőrzés 
BEADOM A PÁLYÁZATOMAT 
Köszönjük! A pályázat beküldése sikeresen megtörtént. Sok szerencsét kívánunk! 
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Nyilatkozat a pályázaton való részvételhez „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” 

(kinyomtatandó!) 

 

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ  
„TETT – TE ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK – MESÉS TÖRTÉNETEK” 

 
 
Pályázó neve: __________________________________________ Születési ideje: _______/___/___ 

Kiskorú pályázó törvényes képviselőjének neve: __________________________________________ 

Kapcsolattartási e-mail-cím: ___________________________________________________________ 

 
Alulírott mint Pályázó / mint kiskorú Pályázó törvényes képviselője (A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!)  

nyilatkozom, hogy a Pályázat feltételeit megismertem, az Online pályázati adatlapon megadott 
adataim megfelelnek a valóságnak, továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy személyes adataim 
változásáról a Szervezőt az info@tettmesepalyazat.hu címen haladéktalanul értesítem.  

Jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok,  
‒ az Online pályázati adatlapon és a Pályázati szabályzat mellékletében is megtalálható 

Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakhoz, 
‒ hogy a Szervező, mint adatkezelő, személyes adataimat — illetve, amennyiben a Pályázó a 

18. életévét nem töltötte be, a törvényes képviseletem alatt álló Pályázó, valamint a saját 
személyes adataimat — az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.  

Kijelentem továbbá, hogy 
‒ az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat figyelmesen elolvastam, megértettem, és annak 

ismeretében teszem meg jelen nyilatkozatomat, 
‒ tudomással bírok arról, hogy a Pályázat benyújtása során a Kiíró egyedi pályázati azonosítóval 

látja el a Pályaműveket, mely azonosító nem tartalmaz utalást a Pályázó személyére. A 
bírálóbizottság (zsűri) a Pályaműveket kizárólag az egyedi pályázati azonosító, valamint a 
korosztály megjelölése alapján azonosítja be, a Pályázó személyéről, adatairól nincs tudomása 
az elbírálás során, 

‒ jelen hozzájáruló nyilatkozatom önkéntes és befolyástól mentes.  

Tudomással bírok arról, hogy aláírásom, nyilatkozatom és az aláírás körülményei is személyes 
adataimnak minősülnek, és ezekkel kapcsolatos adatokat is kezeli a Szervező a jelen nyilatkozat 
adminisztrációjának céljából az Adatkezelési tájékoztatóban megadott körülmények között és abban 
a terjedelemben. 

 
Kelt:  2021. ______________________ 
 
 
 _________________________________ _______________________________________ 
 Pályázó aláírása Kiskorú pályázó törvényes képviselőjének aláírása 
 
 
Ha a Pályázónak van Mentora, a Mentor neve: __________________________________________ 

Alulírott, mint a fenti Pályázó Mentora, kifejezetten hozzájárulok, hogy Szervező, mint adatkezelő, 
személyes adataimat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. Kijelentem 

mailto:info@tettmesepalyazat.hu
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továbbá, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat figyelmesen elolvastam, megértettem, és 
annak ismeretében teszem meg jelen nyilatkozatomat. 

  _______________________________________ 
   Mentor aláírása 
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Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú pályázó esetén (online) 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT PÁLYÁZÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE 

RÉSZÉRŐL 
 

 
A „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” elnevezésű pályázaton (a továbbiakban: 
Pályázat) pályaművet benyújtó kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként: 
 
 

• kijelentem, hogy kiskorú gyermekem a „TETT – Te és a természettudományok – mesés 
történetek” elnevezésű pályázaton (a továbbiakban: Pályázat) részt vehet; 

• nyilatkozom arról, hogy a Pályázatra kiskorú gyermekem saját Pályaművével pályázik, és 
szavatolom, hogy a Pályaművén másnak szerzői joga vagy egyéb, a felhasználást akadályozó, 
korlátozó joga nem áll fenn, személyhez fűződő jogokat nem sért, illetve korlátoz; 

• hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem Pályaművét a Szervező – a Pályázat védnökeivel és 
Támogatójával együtt – versenyeztetés és elbírálás céljából megtekintse, tárolja, egyéb 
Pályaművekkel összevetve értékelje, továbbá, hogy a Pályázat céljának népszerűsítése 
érdekében megjelenítse a www.tettmesepalyazat.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap); 

• feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy kiskorú gyermekem nevét a Pályaműve 
mellett, a Pályázat teljes időtartama alatt, illetve eredményhirdetéskor kommunikálják; 

• tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom, hogy amennyiben a Pályázóval a Pályamű 
felhasználására a Szervező felhasználási szerződést köt, a Szervező a Pályaművet 
alfelhasználást engedő joggal, további feltétel és korlátozás nélkül, ellenérték fizetése nélkül 
(ingyenesen) minden ismert felhasználási módon felhasználhassa, nyilvánosan közzé tehesse, 
illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználhassa a felhasználási szerződés 
megkötésétől számított öt (5) évig, területi korlátozás nélkül, az átdolgozás jogára kiterjedően 
(fordítás). 
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Hozzájáruló nyilatkozat nagykorú pályázó esetén (online) 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT PÁLYÁZÓ RÉSZÉRŐL 

 
 
A „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” elnevezésű pályázaton (a továbbiakban: 
Pályázat) pályaművet benyújtó Pályázóként: 
 
 
• nyilatkozom arról, hogy a Pályázatra saját Pályaművemmel pályázom, és szavatolom, hogy a 

Pályaművön másnak szerzői joga vagy egyéb, a felhasználást akadályozó, korlátozó joga nem áll 
fenn, személyhez fűződő jogokat nem sért, illetve korlátoz; 

• hozzájárulok, hogy Pályaművemet a Szervező – a Pályázat védnökeivel és Támogatójával együtt 
– versenyeztetés és elbírálás céljából megtekintse, tárolja, egyéb Pályaművekkel összevetve 
értékelje, továbbá, hogy a Pályázat céljának népszerűsítése érdekében megjelenítse a 
www.tettmesepalyazat.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap); 

• feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet a Pályaművem mellett, a Pályázat 
teljes időtartama alatt, illetve eredményhirdetéskor kommunikálják; 

• tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom, hogy amennyiben a velem, mint Pályázóval a 
Pályamű felhasználására a Szervező felhasználási szerződést köt, a Szervező a Pályaművet 
alfelhasználást engedő joggal, további feltétel és korlátozás nélkül, ellenérték fizetése nélkül 
(ingyenesen) minden ismert felhasználási módon felhasználhassa, nyilvánosan közzé tehesse, 
illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználhassa a felhasználási szerződés megkötésétől 
számított öt (5) évig, területi korlátozás nélkül, az átdolgozás jogára kiterjedően (fordítás). 
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Adatvédelmi tájékoztató 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 
Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére 
Közhasznú Alapítvány (rövidített név: Sz2A, a továbbiakban: „Sz2A", vagy „Adatkezelő”) a 
www.tettmesepalyazat.hu weboldal üzemeltetésével és a „TETT – Te és a természettudományok – 
mesés történetek” pályázat lebonyolításával kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági 
feltételeknek és követelményeknek, így különösen a törvény 20. §-ában foglalt tájékoztatási 
kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.  
 
Az Sz2A harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználó(k)") által önkéntesen rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.  
Jelen adatkezelési tájékoztatás a Felhasználó által az Adatkezelő részére a Pályázati szabályzatnak 
megfelelően adott elektronikus és papír alapú hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt értelmezendő.  
 
 
1. Az adatkezelő 

Adatkezelő neve:  A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú 
Alapítvány  

Székhely és postacím:  1125 Budapest, Felhő utca 5/b.  
Nyilvántartási szám:  01-01-0012481 
Adatkezelő e-mail-címe: info@sz2a.hu 
Honlap:  www.sz2a.hu 
 
 
2. A kezelt adatok köre 

A www.tettmesepalyazat.hu weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan 
rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a 
felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a 
felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból 
a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja 
össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A 
www.tettmesepalyazat.hu a látogatók számítógépére sütiket, más néven cookie-t küld. A cookie 
többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A 
cookie-kat kereskedelmi célra az Sz2A nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google 
követőkód, Facebook pixel) a pályázat és az Sz2A népszerűsítésére igen. 

Bárki látogathatja a weboldalt anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen 
személyes adatokat kellene megadnia. 

A fentieken túlmenően Adatkezelő kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket Felhasználók 
a www.tettmesepalyazat.hu weboldalon történő feliratkozás vagy a pályázaton való részvétel céljából 
önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az 
Sz2A rendelkezésére és amelyeknek az Sz2A által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja 
előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta. 

  

mailto:info@sz2a.hu
http://www.tettmesepalyazat.hu/
http://www.tettmesepalyazat.hu/
http://www.tettmesepalyazat.hu/
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3. Az adatkezelés jogalapja 

A weboldal használata során megadott adatok kezelése Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen 
tájékoztatás ismeretében történik. A személyes adatok kezelésének jogalapja Felhasználók önkéntes 
hozzájárulása. 

A pályázaton való részvétel céljából a Felhasználó által az Alapítvány részére önkéntesen átadott 
személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozatokban foglaltak szerint, illetve a „TETT – Te és a 
Természettudományok – Mesés történetek” elnevezésű Pályázat lebonyolításával kapcsolatos 
tevékenységek teljesítéséhez szükséges mértékben az Sz2A jogos érdeke alapján kezeli.  

  

4. Az adatkezelés céljai 

Weboldal-látogatás statisztikai mérése 

A weboldal látogatói adatok – a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs 
rendszer adatainak – felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag 
elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.  

Hírlevél 

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Sz2A hírlevelével a regisztrációkor 
megadott elérhetőségén (elektronikus levélcím) megkeresse. 

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató 
a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

Sz2A nyilvános adatbázisokban hivatalos címként nem nyilvántartott e-mail-címekre nem küld kéretlen 
hírlevelet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat ezek fogadásáról. 
Ebben az esetben Sz2A minden – a hírlevél küldésével összefüggésben tárolt – személyes adatát törli 
nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről 
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

Adatkezelő az Automizy nevű szolgáltatást használja hírlevél küldésére. Az Automizy szolgáltatást a 
Automizy Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14., cégjegyzékszáma: 01-10-049748.) 
működteti.  

Részvétel a pályázaton 

A „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” pályázat lebonyolítása, a Pályázókkal 
történő kapcsolattartás és a pályázat tisztaságának biztosítása megköveteli a Pályázók és hozzájuk 
kapcsolódóan adott esetben további személyek, különösen a törvényes képviselő és a mentor 
személyes adatainak kezelését. Felhasználók az adatok egy részét az Online pályázati adatlapon 
elektronikus úton, más részét papír alapú dokumentum digitalizált formájában bocsátják Adatkezelő 
rendelkezésére. A pályázaton való részvétel és az ehhez szükséges adatok és hozzájárulások megadása 
önkéntes. A személyes adatok és hozzájárulások megadása és fenntartása a pályázaton való részvétel 
szükséges feltétele a Pályázati szabályzatnak megfelelően.  

Az Sz2A a pályázaton nyertes, illetve megjelentetés céljából felhasználni kívánt pályaművek szerzőitől 
a Pályázati szabályzatnak, illetve mellékleteinek megfelelő további adatok megadását kéri. Ez magába 
foglalja pl. a kép – és hangfelvételhez való hozzájárulást, illetve az egyes díjak átvételéhez szükséges 
adatokat pl. igazolványmásolat, adóazonosító.  

 

Az alábbiakban részletezzük az egyes adatkezelési céloknak megfelelően kezelt adatok körét, célját és 
jogalapját.  
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Kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Feliratkozó 

- neve, e-mail-címe.  

Hírlevél-szolgáltatásra történő 
feliratkozás, hírlevél 

kézbesítése, tájékoztatás 
nyújtása az aktuális 

információkról 

A GDPR 6. cikk (1) a) 
pontjában és az Infotv. 5. § 

(1) foglaltak szerint az 
adatkezelés jogalapja az 

Felhasználó hozzájárulása 

Pályázó  

- kapcsolattartó e-mail-
címe, telefonszáma,  

- neve, születési ideje,   
- osztálya, iskolája,  
- kiskorú pályázó esetén a 

törvényes képviselő neve, 
- aláírása és törvényes 

képviselőjének aláírása,  
- minden további adata, 

amit szükség esetén 
önkéntesen megad.  

Kapcsolattartás, a Pályázat 
lebonyolítása, pályázati 
feltételek teljesülésének 

ellenőrzése 

A GDPR 6. cikk (1) a) 
pontjában és az Infotv. 5. § 

(1) foglaltak szerint az 
adatkezelés jogalapja a 

Felhasználó hozzájárulása 

Mentor 

- neve, 
- e-mail-címe 
- pedagógus esetén az őt 

foglalkoztató oktatási 
intézmény neve,  

- minden további adata, 
amit szükség esetén 
önkéntesen megad.  

Kapcsolattartás, a Pályázat 
lebonyolítása, pályázati 
feltételek teljesülésének 

ellenőrzése 

A GDPR 6. cikk (1) a) 
pontjában foglaltak szerint 
az adatkezelés jogalapja a 
Felhasználó hozzájárulása 

Kép- és hangfelvétel (pl. a 
díjátadón készültek) 

Kommunikáció, a Pályázat 
eredményeinek közzététele és 

egyéb tájékoztatás 

A GDPR 6. cikk (1) a) 
pontjában foglaltak szerint 
az adatkezelés jogalapja a 
Felhasználó hozzájárulása 

Szerző 

- neve, 
- lakcíme,  
- születési helye és ideje,  
- anyja neve, 
- adóazonosítója, 
- aláírása, 
- kiskorú szerző törvényes 

képviselőjének aláírása, 
- minden további adata, 

amit szükség esetén 
önkéntesen megad.  

Kapcsolattartás, a Pályázat 
lebonyolítása, a Felhasználási 

szerződés megkötése 

A GDPR 6. cikk (1) a) 
pontjában foglaltak szerint 
az adatkezelés jogalapja a 

Felhasználó hozzájárulása és 
az Sz2A jogos érdeke 
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5. Az adatkezelés időtartama 

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Felhasználó a saját cookie-ját 
bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.  

Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél kiküldésének céljából használjuk, 
ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Felhasználómásként nem rendelkezik / a hozzájárulást 
Felhasználó vissza nem vonja. 

Adatkezelő a „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” pályázat Pályázói, törvényes 
képviselőik és mentoraik adatait a hozzájáruló nyilatkozatokban megjelölt időtartamig kezeli. 

További esetekben a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés 
feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes 
hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési 
hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél 
megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem 
kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból. 

  

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt 
automatikusan megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai és szerződött önkéntesei 
férhetnek hozzá. 

Az Sz2A a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a weboldal más látogatói számára. 

A „TETT – Te és a Természettudományok – Mesés történetek” pályázat elbírálása anonim módon 
történik, a Bírálóbizottság (Zsűri) tagjai a pályázók személyes adataihoz nem, kizárólag a pályázat 
megítéléséhez feltétlenül szükséges adatokhoz férnek hozzá.  

Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha Felhasználó 
kifejezetten olyan célból adta meg személyes adatát.  

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Sz2A az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az 
adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét. 

Felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail 
cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik 
személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe. 

  

7. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

Hozzáférés 

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre 30 napon belül 
írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az 
adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Sz2A valamely 
elérhetőségén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b., e-mail: info@Sz2A.hu). Készüljön fel rá, hogy jogainak 
gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. 



26 
 

Helyesbítés és törlés 

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. 
Ezen kérésekre Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést 
küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás 
megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az 
Adatkezelő. 

Tiltakozás 

Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen a GDPR 2016/679 rendeletének 21. 
cikkében foglaltaknak megfelelően. Ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és 
törlését is az Adatkezelő levelezési címén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b.) illetve az 
info@tettmesepalyazat.hu e-mail-címen. 

 

8. Adatok hordozhatósága 

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. 

Adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja. 

  

9. Adatbiztonsági intézkedések 

A weboldalról származó adatokat elsősorban a DiMa.hu Kft. (4032 Debrecen, Békessy béla u. 9. C. 
épület 3/10.) szervertermében, az Ursus szerveren tároljuk.  

Adatkezelő a Felhasználók személyes adatainak biztonságos kezeléséhez és feldolgozásához szükséges 
szervezés és technikai intézkedéseket megtette a jogszabályokban előírt jogszerű adatkezelés 
megvalósítása érdekében.  

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

Kérjük a Felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Sz2A megsértette a személyes adatok védelméhez 
fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. 
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik 
az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó 
részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 
13/A. § tartalmazza. 

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@Sz2A.hu e-mail címre 
juttassa el. 

Az Sz2A a Felhasználó személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatónak és a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Felhasználó személyes 
adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen 
azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni: Nemzeti 

mailto:info@tettmesepalyazat.hu
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 

  

11. Egyéb 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor 
kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés 
megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi weboldalán. 

Adatkezelő a weboldal látogatói számára a sütikkel kapcsolatos információkat külön 
sütitájékoztatóban foglalta össze.  
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Minta felhasználási szerződés 

 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
(MINTA) 

 

amely létrejött egyrészről 

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (székhely: 1125 
Budapest, Felhő u. 5/b, képviseli: Holtzer Péter kuratóriumi elnök) mint a „TETT – Te és a 
természettudományok – mesés történetek” elnevezésű Pályázat Szervezője  

(a továbbiakban: Felhasználó), 

másrészről 
_____________________________________ (lakcím: _____________________________________, 

születési hely, idő: _________________________, anyja neve _______________________________, 

adóazonosító: __________________) mint a „TETT – Te és a természettudományok – mesés 

történetek” elnevezésű Pályázaton Pályaművet benyújtó Pályázó  

(a továbbiakban: Szerző) 

(Felhasználó és Szerző a továbbiakban külön-külön „Fél”, együttesen „Felek”) között az alulírott napon 
és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

 

Preambulum 

A „TETT – Te és a természettudományok – mesés történetek” elnevezésű pályázatot (a továbbiakban: 
Pályázat) Szervező írta ki a Richter Gedeon Nyrt. kezdeményezésével és támogatásával, valamint 
Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje) és Levente Péter (Péter bátyó) közreműködésével. A Pályázat célja, hogy 
segítse a közoktatásban tanulók számára a természettudományok (környezet- és természetismeret, 
földrajz, biológia, fizika, kémia) megszerettetését, a tudományok műveléséhez elengedhetetlenül 
szükséges íráskészség, a kreatív és egyben precíz gondolkodás alapjainak elsajátítását olyan 
fantáziadús irodalmi művek (mesék, novellák) létrehozásával, amelyek bővelkednek 
természettudományos elképzelésekben, gondolatokban és kifejezésekben. A Pályaművek elbírálását 
követően a Zsűri által felhasználásra érdemesnek ítélt Pályaművet (a továbbiakban: Szerzői mű) 
benyújtó Pályázókkal felhasználási szerződést köt a Felhasználó.  

 

I. A Szerződés tárgya 

1. A Szerző kijelenti, hogy a Szerzői mű vonatkozásában területi és időbeli korlátozás nélküli, 
kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik, és annak átruházására jogosult. 

2. A Szerző kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzői mű vonatkozásában a Felhasználó részére teljes 
körű, átdolgozásra (pl. fordításra) is kiterjedő ingyenes felhasználási jogot enged jelen Szerződés 
szerint.  
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3. A Felhasználó jogosult területileg korlátlan, jelen Szerződés aláírásától számított öt (5) éves 
időtartam lejártáig a Szerzői műre vonatkozó, teljes körű felhasználási jog továbbadására ingyenes 
megállapodás keretében, amelyhez Szerző jelen Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja. 

4. A felhasználási jog biztosításának célja, hogy a Pályázat célját és tárgyát népszerűsítse, és hogy a 
Szerzői mű a nagyközönség számára is bemutatásra kerülhessen. 

 

II. Hatály 

1. A felhasználási jog területileg korlátlan.  

2. A felhasználási jog időbeli terjedelme jelen Szerződés aláírásától számított öt (5) éves időtartam. 
Jelen Szerződés és a jelen Szerződéssel érintett felhasználási jog hatályának kezdő időpontja a jelen 
Szerződés Felek általi aláírásának napja, vagy amennyiben az aláírásokra nem egy időben kerül sor, az 
utolsóként aláíró Fél aláírásának napja. 

3. Jelen Szerződés tárgyi hatálya vonatkozik mind a Szerzői műre, mind a Pályázattal összefüggésben 
készült hang-, kép- és videofelvételek összességére.  

4. A teljes körű felhasználási jog magában foglal minden ismert felhasználási módot (átdolgozást is), 
használatot és hasznosítást.  

III. Ellenérték 

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerző a felhasználási jog átruházásáért ellenszolgáltatásra nem 
jogosult, azt ingyenesen engedi át a Felhasználó részére. 

 

IV. Szavatosság 

A Szerző kijelenti, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, korlátozza vagy sérti sem a 
Felhasználó jogszerzését, sem a Felhasználó joggyakorlását.  

 

V. Egyéb szerződéses nyilatkozatok  

1. Felek rögzítik, hogy a Felhasználó dokumentált formában rendelkezik a jelen Szerződés tárgyát 
képező felhasználási jog alapjául szolgáló Szerzői művel, figyelemmel arra, hogy azt a Pályázat 
kiírásában rögzített módon a Szerző a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Pályázaton történő részvétel 
feltételeként megismert és elfogadott Pályázati szabályzat és annak mellékletei; Felek rögzítik továbbá, 
hogy a hivatkozott dokumentumokat megismerték és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 

3. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a 
Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen kikötés vonatkozásában a területileg 
és időben hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.  

4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéses jogviszonyból eredő jogvitáikat egymás érdekeinek 
figyelembevételével, elsődlegesen peres út igénybevétele nélkül rendezik. 

5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés módosítására és megszüntetésére a hatályos jogszabályok 
rendelkezései irányadók. 

 

VI. Záró rendelkezések 

1. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Pályázat közzétételével egyidejűleg 
nyilvánosságra hozott és a Szerző által – az Online pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével –  
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kifejezetten elfogadott Pályázati szabályzat rendelkezései, illetve a szerződéskötés idején hatályos 
jogszabályok rendelkezései, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 

2. Jelen megállapodás két (2) eredeti példányban készült, amelyből egy (1) eredeti példány a 
Felhasználót, egy (1) eredeti példány a Szerzőt illeti meg.  

3. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 

 
Kelt:  2021. ______________________ 
 
 
 _________________________________ _______________________________________ 
 Szerző Kiskorú pályázó törvényes képviselőjének aláírása 

 

 
 _________________________________ 
 Felhasználó képviseletében 
 Holtzer Péter 
 kuratóriumi elnök 
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Nyereményszabályzat 

 

A „TETT – TE ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK – MESÉS TÖRTÉNETEK” 
ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT 

NYEREMÉNYSZABÁLYZATA 
 

1. A Pályázat szervezője, lebonyolítója és adatkezelője A Természettudományos Oktatásért Szabó 
Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (adószám: 18908965-1-43, székhely: 1125 Budapest, 
Felhő u. 5/b), (továbbiakban: Szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár 
el. A Pályázat további feltételeit a www.tettmesepalyazat.hu oldalon elérhető Pályázati szabályzat 
tartalmazza. 

2. A Pályázat leírása: Szervező Pályázatot hirdet a Richter Gedeon Nyrt. mint Támogató 
támogatásával és Döbrentey Ildikó (Ildikó nénje), valamint Levente Péter (Péter bátyó) 
védnökségével általános iskolai, középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő diákok 
számára a természettudományok megszerettetésére, a természettudományok iránt fogékony 
diákok inspirálására és támogatására, valamint a természettudományokat oktató tanárok 
felkarolására, a természettudományos tanári utánpótláshiány enyhítésére. 

A pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra mit jelent a 
természettudomány, milyen hasznosítható tudást és élményt nyújt a terület felfedezése, 
megismerése és szeretete, mindezt olyan mesés formában, hogy az alkotók műveiből gyűjtemény 
állhasson össze, mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, kutatóinak és természettudósainak 
és nem utolsó soron tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok szemléletformálása a 
természettudományokhoz kapcsolódó irodalmi alkotások készítésével, valamint a gyerekek és 
fiatalok íráskészségének, fantáziájának erősítése is. 

3. A Pályázaton azok az általános iskolai, középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő 
diákok vehetnek részt, akik 2021. október 13. napjáig éjfélig benyújtják Pályázatukat, a Pályázati 
szabályzatban foglalt követelményeknek megfelelően, az előírt mellékletekkel együtt.  

4. A Pályaművek díjazása korcsoportonként történik. Az egyéni pályázatok és a kétfős csapatok 
pályázatai a kategóriákon belül együtt kerülnek elbírálásra. Az összes kategória első három 
helyezettjét – azonos módon – a Pályaművek gondos, 11 fős zsűri általi értékelését követően a 
Szervező az alábbi díjazásban részesíti: 

I. helyezett: 200.000 (kétszázezer) Ft értékű díj 
II. helyezett: 150.000 (százötvenezer) Ft értékű díj 
III. helyezett: 100.000 (százezer) Ft értékű díj 

A díj elsősorban tárgyjutalom, de a Szervező döntése szerint a díj értékének összeghatáráig 
kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy ajándékutalvánnyal is. 

5. Kétfős csapat nevezése esetén a díj fele-fele arányban illeti meg a Pályázókat.  

6. A díj készpénzre vagy más ajándéktárgyra nem átváltható, másra nem átruházható.  

7. Szervező vállalja, hogy a díjakhoz kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet 
megfizeti. 

8. Szervező a tárgyjutalmakkal kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A díjat átvevő Pályázó a díjjal 
kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi 



32 
 

keretek között a tárgyjutalom gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben 
érvényesítheti. 

9. Szervező a nyerteseket legkésőbb 2021. november 30. napjáig értesíti a Pályázat benyújtása során 
megadott kapcsolattartó e-mailen keresztül, azzal, hogy a nyertesek névsorának és korosztályának 
közzétételére a díjátadó napján, azaz 2021. december 7. napján kerül sor. A díjak átvételére a 
díjátadón személyesen van lehetőség. Indokolt esetben a személyes átvétel később is 
megtörténhet, a Szervezővel előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A díj átvételére a 
díjátadó napját követő 180 napon belül van lehetőség.  

10. A Pályázat nyertesei vállalják, hogy együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a 
nyeremények átadására sor kerülhessen. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a 
nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A 
pályázat beadása során helytelenül vagy pontatlanul megadott adatokból eredő 
következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.  

11. A díjat a Pályázó, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), vagy más, teljes bizonyító 
erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. Amennyiben a nyertes Pályázó kiskorú, 
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és 
igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult vagy a nyereményt 
meghatalmazottja veheti át. A díj átvételéhez szükség lehet a személyazonosság igazolására is.  

12. A díjak átvétele csak a Pályázati szabályzat mellékletében található Felhasználási szerződés 
megkötését követően lehetséges. 

13. Az adatkezelésre a www.tettmesepalyazat.hu oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban leírtak 
az irányadók.  

14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményszabályzatban foglalt feltételeket a Pályázat 
időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Nyereményszabályzat 
módosításait, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi 
a www.tettmesepalyazat.hu oldalán. 

15. A Pályázaton résztvevők felelőssége, hogy jelen Nyereményszabályzattal kapcsolatban 
megfelelően tájékozódjanak.  

16. A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes. Amennyiben a Pályázó a jelen 
Nyereményszabályzatot nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem 
vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A Pályázó lemond a Pályázat lebonyolításával, a díjakkal 
és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének 
lehetőségéről.  

 

Budapest, 2021. augusztus 22. 
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Minta hozzájáruló nyilatkozat kép-, és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
kép- és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához 

(MINTA) 

 

Alulírott 

Név: _____________________________________________________________________________  

Született: _________________________ Anyja neve: ______________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________________________ 

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § és az Általános Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felvétel készítését megelőzően kapott tájékoztatás 
alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan 

*saját nevemben / *törvényes képviselőként 

hozzájárulok ahhoz, hogy 
 *rólam, 

és/vagy 

 *___________________________________________ nevű kiskorú hozzátartozómról  

képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön az alábbiak szerint: 

 

Felvétel készítésének helye: ___________________________________________________ 

Felvétel készítésének ideje: ___________________________________________________ 

 

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom: 

a Richter Gedeon Nyrt.-t (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.), valamint A 
Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítványt (1125 Budapest, 
Felhő utca 5/b.), mint szervezőt, egyben jogosultat arra, hogy a felvételt a www.tettmesepalyazat.hu 
oldalon megjelölt elérhető felületeken tájékoztatási célból – jelen nyilatkozat keltétől számított öt évig 
– felhasználja és nyilvánosságra hozza. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a rólam készített képmást (fotó és/vagy videó) és/vagy 
hangfelvételt a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből fakadóan 
más médiatartalom-szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén közreadhatja. 

 
Kelt:  2021. ______________________ 
 
 
 ________________________________ 
 Nyilatkozattevő 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó (mindkét opció választható). 

http://www.tettmesepalyazat.hu/
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