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1. Bevezető
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban NFH, vagy Lebonyolító) a 618 714 289 Ft
összköltségű, 486 742 531 Ft támogatású, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló TÁMOP 6.1.6-14/1-20150001 azonosítószámú, „Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogyan lehetsz
egészségtudatos fogyasztó?)” elnevezésű kiemelt projekt keretében úgynevezett mikroinnovációs
ötletek gyűjtésére és szakértői közreműködéssel történő kidolgozására biztosít lehetőséget pályázat
keretében. A mikroinnovációs ötletek a fogyasztók, valamint kiemelten a projektben nevesített
célcsoport, a köznevelésben érintett diákok által tett olyan fejlesztési ötletek és javaslatok, amelyek
alkalmasak arra, hogy újszerű és hatékony módon mutassák be az egészségmegőrzéssel, az
egészséges táplálkozással, az egészségtudatos vásárlással és fogyasztással kapcsolatos szokásokat,
módszereket, megoldásokat, fogyasztóvédelmi szolgáltatásokat, intézkedéseket. Az NFH által a jelen
felhívás keretében várt mikroinnovációs ötletek gazdái szakértők közreműködésével olyan
intézkedésekké fejleszthetik a javaslataikat, amelyek beépülhetnek a hatóság működésébe.
Az NFH működésének egyik alapvető célja a fogyasztók védelmét növelő és az egészségtudatos
vásárlást elősegítő gondolkodás, továbbá a cél- és feladattudatos munkavégzés fejlesztése a
hatósági feladatok ellátásában. E célkitűzések támogatása érdekében a Lebonyolító olyan innovatív
javaslatok beérkezését várja, amelyek a hatóság működésének, közszolgáltatásainak, fogyasztói
tudatosságot növelői intézkedéseinek fejlesztését, javítását segíthetik elő.
A jelen útmutató célja, hogy a potenciális Ötletgazdákat és Jelentkezőket tájékoztassa a vonatkozó
előírásokról, egyrészt minél szélesebb kört ösztönözve innovatív javaslatok megfogalmazására,
másrészt a részletes tájékoztatás révén ezzel is hozzájárulva a minél magasabb színvonalú ötletek és
pályaművek benyújtásához.

2. Az ötletversennyel kapcsolatos tudnivalók
2.1. Az ötletverseny kiírója
Az ötletverseny kiírója, koordinálója a TÁMOP 6.1.6-14/1-2015-0001 sz. kiemelt projekt
megvalósítója, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Cím: 1088 Budapest, József körút 6.
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Honlap: www.nfh.hu

További felvilágosítás kérhető az otletverseny@nfh.hu címen. Ez az e-mail cím szolgál:
1. az ötletversennyel kapcsolatos kérdések fogadására, valamint
2. az innovációs ötleteket tartalmazó, kitöltött jelentkezési lapok beküldésére.

2.2. A résztvevők köre
Az ötletversenyen a részvétel lehetősége minden magyar állampolgár számára nyitott, ugyanakkor a
lebonyolító kiemelten számít a köznevelésben tanulói jogviszonyban lévő diákok javaslataira.
Az ötletverseny célja az innovatív javaslatok kidolgozásának ösztönzése, így egy Jelentkező több, de
legfeljebb három javaslatot nyújthat be. Az egy Jelentkezőtől érkező javaslatokat a NFH önálló
javaslatokként fogja kezelni.

2.3. A versenyképességi javaslat benyújtása
Az Ötletgazdák a javaslataikat a honlapról1 letölthető és elektronikusan kitöltött jelentkezési lapon,
legkésőbb 2015. szeptember 24. 17:00 óráig nyújthatják be, kizárólag e-mailen keresztül, a
következő címre megküldve: otletverseny@nfh.hu.

A jelentkezési lapot szerkeszthető formátumban, „doc” kiterjesztésű fájlként csatolják az e-mailhez!
Nincs szükség az adatlap aláírt és szkennelt változatának megküldésére.

Kérjük, fokozottan figyeljenek a kapcsolattartási adatok megfelelő kitöltésére, mert a Lebonyolító
kizárja a további értékelésből azokat a pályaműveket, amelyek benyújtói többszöri próbálkozás
ellenére sem érhetők el.

1

http://www.nfh.hu/otletverseny
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2.4. Az ötletverseny lebonyolításának módja
1. A benyújtott javaslatok első körös szűrését az NFH Megbízottjának szakemberei végzik el,
melynek eredményeképpen kiválasztásra kerülnek a formailag befogadható, a pályázat és a
kiemelt projekt céljainak megfelelő javaslatok.
2. A javaslatokat a Lebonyolító által felkért bíráló bizottság rangsorolja. Az ötletgazda várhatóan
a benyújtási határidőtől számított 10 napon belül értesítést kap az elbírálás eredményéről.
3. A legjobb 25 pályamű szerzői – az NFH által megbízott mentorok szakmai támogatásával –
lehetőséget kapnak ötleteik részletesebb kifejtésére, amiért díjban (tárgynyereményben)
részesülnek. A 25 legjobb ötlet közül a bíráló bizottság által az első 10 helyre rangsorolt
pályázat ötletgazdája részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kap lehetőséget,
közülük a legjobb 5 pályázó kiemelt értékű tárgynyereményben részesül. A kiválasztott
ötletgazdákat a Lebonyolító részletesen tájékoztatja majd a feladat további feltételeiről.
4. A továbbfejlesztett ötleteket a mentorok által megadott határidőig kell véglegesíteni.
5. Az 5 legjobb ötletből készült megvalósíthatósági tanulmányt az ötletgazdák az NFH által
szervezett záró konferencián mutathatják be. A záró konferencia várható időpontja 2015.
október közepe.

Valamennyi beérkező javaslat fontos a NFH számára. A beérkező innovatív ötletek a belső
tudásanyagot gazdagítják, és a hatóság jövőbeli fejlesztéseit megalapozó háttéranyagként is
hasznosulhatnak.

2.5. Jogi figyelmeztetés
Az ötletversenyen az NFH és a kiemelt projektben részt vevő társhatóságok munkavállalói és
családtagjaik nem pályázhatnak.
Az ötletgazda a jelentkezési lap kitöltésével, továbbá annak az otletverseny@nfh.hu e-mail címre
történő elküldésével részt vesz az „Innovációs ötletversenyen”, egyúttal magára nézve kötelező
jelleggel elfogadja az alábbi feltételeket:

Az Ötletgazda
1. kijelenti, hogy a benyújtott pályamű saját személyes kreativitása, szellemi munkája
eredménye, ahhoz harmadik személyek munkáit nem használta. Amennyiben más is
közreműködött a javaslat létrehozásában, úgy a jelentkezés benyújtására a szerzőtársak
tudtával és beleegyezésével kerül sor;
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2. kijelenti, hogy a benyújtott pályamű mások szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sérti, a más
forrásmunkákból átemelt idézetek, szövegrészek esetében a forráshivatkozási szabályoknak
eleget tett;
3. vállalja, hogy a benyújtott, majd projekttervvé fejlesztendő ötletére vonatkozóan kizárólagos
és mind időben, mind térben korlátlan felhasználási jogot biztosít a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság részére, valamint kifejezetten hozzájárul, hogy a benyújtott
ötletét a NFH szabadon felhasználhassa vagy átdolgozhassa;
4. kijelenti, hogy a fenti személyes adatait önkéntesen, és a részvételi feltételekről való
megfelelő tájékozódást követően adta meg, továbbá azok a valóságnak mindenben
megfelelnek.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1. fenntartja magának a jogot, hogy bármely beérkező ötletet, javaslatot, szükség esetén annak
továbbfejlesztett, átdolgozott változatát megvalósítsa;
2. a jelen ötletverseny keretein belül keletkező, a szerzői jogvédelem alá eső alkotáson időbeni
és területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez;
3. jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására és módosítására.

5

