PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Ötletpályázat a közúti közlekedés
biztonságának javítása érdekében a
„Mentsünk meg 600 életet!”
program keretén belül
2020

Tartalomjegyzék
I.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3

1.

A pályázat háttere és célja:

3

2.

A pályázók köre

4

3.

A pályázat tárgya

4

4.

A pályázat feltételei

4

5.

A pályázat formai követelményei

4

6.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

5

7.

A nyertes pályázatok száma, nyeremények

5

8.

A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás

5

II.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

6

III.

MELLÉKLETEK

7

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Közlekedéstudományi Egyesület közreműködésével, a 2021. január 15-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdet „Hogyan mentsünk
meg 600 életet?” címmel.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat háttere és célja:
A hazai közutakon évente megközelítőleg 600 ember veszíti el életét . Az érintett
családtagokkal, barátokkal együtt ez egy kis település teljes lakosságával megegyező számú embert érint közvetlenül. Közvetetten, a tragédián túl, hatalmas
veszteség a társadalomnak. A három legfőbb baleseti ok a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása és a kanyarodás szabályainak megsértése volt. A balesetek
több, mint kétharmadát pedig személygépkocsi vezetők okozták.
A „Mentsünk meg 600 életet!” program célja a közlekedésbiztonsági kérdések társadalmi párbeszéd szintjére emelése, a közlekedők, a társadalom
részéről felszínre juttatott gondolatok, akadályok szakmai felelősséggel való kezelése, megoldási javaslatok megfogalmazása. A program célja, hogy alapvetően
pozitív, valóságos megközelítésben tárgyalja a témához tartozó kérdéseket, a megoldásokat, előre mutató javaslatokat és ne a problémákat mutassa be.
A pályázat keretében olyan ötleteket várunk, amelyek a közúti közlekedési balesetek súlyának társadalmi megítélését befolyásolhatják, tudatosítják a problémá(ka)t valamint ennek/ezeknek a kezelésére javaslatot tesznek.
A pályázat egy fordulóban kerül meghirdetésre, a pályázatok kiértékelését
5 fős, független bírálóbizottság végzi el.
További célok:
a közúti közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos társadalmi
normák javítása;
szakemberek, civil szervezetek, kormányzati szféra figyelmének felkeltése (illetve fokozása), a közlekedéssel kapcsolatos feladatokra;
a pozitív szemlélet kialakításának elősegítése;
a hazai közlekedési kultúra javítása.

2019-ben 16 627 olyan közúti balesetet okoztak Magyarország közútjain, amelyben legalább egy fő
megsérült. A halálos kimenetelű baleseteket tekintve, tavaly sajnálatos módon 602 ember veszítette
életét az utakon, ebből 13 fő, a 14. életévét még be nem töltött gyermek volt.
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2. A pályázók köre
Jelen pályázati felhívás keretében magánszemélyek pályázhatnak egyénileg vagy
csoportosan.
3. A pályázat tárgya
A pályázat tárgya olyan közúti közlekedési balesetek és az elhunytak számának
csökkenésére irányuló fejlesztés, kampány és akció, ötlet lehet, amelynek megvalósítása során minél több ember érhető el. A pályázati ötlet írásos formában nyújtandó be az. 1. sz. mellékletben található pályázati adatlap kitöltésével.
4. A pályázat feltételei
A pályázónak az alábbi feltételeket kell teljesíteni:
1. A pályázatra csak olyan fejlesztésekkel, kampányokkal és akciókkal lehet jelentkezni, amelyekkel szerzői jogi, erkölcsi vagy üzleti vita nem merült fel.
2. Kötelező a pályázó adatainak pontos megadása, a kért adatok minden pontjának
hiánytalan kitöltése.
3. Nyilatkozatot a pályázati alkotás felhasználásáról (2. sz. melléklet).
4. Nyilatkozat az Adatkelezés elfogadásáról (4. sz. melléklet).
5. Az adatok helytelen kitöltése esetén a jelentkezés érvénytelen.
6. A pályázónak egy alkalommal hiánypótlás keretében lehetősége nyílik az esetlegesen elmaradt adatok megadására. A hiánypótlás szabályait jelen pályázati felhívás és útmutató 8. pontja tartalmazza.
7. Egy pályázó legfeljebb három pályázatot adhat be.
5. A pályázat formai követelményei
1. A pályázati adatlap érvényességéhez postai úton szükséges visszaküldeni a következő 2 nyilatkozatot:
a. a nyilatkozat a pályázati alkotás felhasználásáról (jelen felhívás 2. számú melléklete), melyben a pályázó vállalja, hogy amennyiben ötletpályázata nyer, a jelen
pályázati kiírásban benyújtott pályázati anyagát a kiíró rendelkezésére bocsátja, tulajdonjogát átruházza.
b. nyilatkozat az adatkezelési szabályzat megismeréséről és elfogadásáról (jelen
felhívás 4. számú melléklete).
Visszaküldési cím: Közlekedéstudományi Egyesület, 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
A postai bélyegző keltezése nem lehet későbbi, mint 2021. január 15.
4

2. A pályázat nyelve magyar. A csatolt illusztrációk tartalmazhatnak idegen nyelvű
feliratokat, szövegezést.
A pályázat terjedelme nem lépheti túl a pályázati adatlapban meghatározott karakterszámokat.
6. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Pályázatot elektronikusan lehet benyújtani az ezen a linken , 2021. január 15-ig.
7. A nyertes pályázatok száma, nyeremények
A zsűri döntése alapján a legjobb tíz pályázat elismerésben részesül, a legjobb
3 pályázat nyereménnyel kerül jutalmazásra.
Nyeremények:
I.helyezett –aktivitásmérő vagy okosóra (hozzávetőlegesen 120 ezer Ft értékben)
II. helyezett –táblagép (hozzávetőlegesen 85 ezer Ft értékben)
III. helyezett –fedélzeti kamera (hozzávetőlegesen 60 ezer Ft értékben)
A pályázati eredményekről minden pályázó értesítést kap elektronikusan. A nyeremények átadására várhatóan 2021. február 15-ig kerül sor. A nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldésre.
8. A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás
A „Hogyan mentsünk meg 600 életet?” felhívásra benyújtott formai szempontból
megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli a(z) 5. sz. mellékletben meghatározott értékelési szempontrendszer alapján.
- A pályázati értékelés feltétele, hogy a pályázó maradéktalanul teljesítse a pályázati kiírásban szereplő kritériumokat.
- Szükség esetén a kiíró hiánypótlást kérhet, melynek benyújtási határideje az értékelés kiküldésétől számított maximum 2 nap.
- Kizárásra kerülnek azon pályázók, akik valótlan, hamis adatokat szolgáltatnak,
illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgatnak.
- A pályázatok formai értékelését a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) végzi.
A formai értékelés során a KTE ellenőrzi a benyújtott adatokat az alábbiak szerint:
a pályázat határidőre való megérkezése
a kért adatok hiánytalan megléte
csatolandó dokumentumok hiánytalan megléte
aláírások megléte a dokumentumokon.

II. TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
A pályázat során benyújtott szlogenek között a „Mentsünk meg 600 életet!” program Facebook oldalán szavazást indítunk. A legtöbb szavazatot kapott szlogen
különdíjban részesül. A szlogen egyezés esetén a kiválasztott szlogenek alkotóik
becenevével kerülnek közzétételre.
A KTE a nyeremények esetleges hibáiért kizárja a felelősségét.
A KTE nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve
a pályázatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A pályázattal kapcsolatos információk, a kapcsolattartás a Közlekedéstudományi
Egyesület által biztosítottak az alábbi elérhetőségen:

mm600eletet@gmail.com
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III. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Pályázati adatlap
2. számú melléklet: Nyilatkozat
3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
4. számú melléklet: Nyilatkozat adatkezelési szabályzat elfogadásáról
5. számú melléklet: Értékelési szempontrendszer
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1.sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Ötletpályázat a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében a

„Mentsünk meg 600 életet!”
program keretén belül

A pályázati adatlap ide kattintva érhető el.

2.sz. melléklet

NYILATKOZAT PÁLYÁZATI ALKOTÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Közlekedéstudományi Egyesület által meghirdetett

„Mentsünk meg 600 életet”
megnevezésű programhoz

Alulírott …………………………………………….......... (születési név:……………………………………………, születési hely, idő:
………………., ………………………, anyja leánykori neve: ……………………………………………), mint pályázó, ezúton
hozzájárulok ahhoz, hogy a program keretében meghirdetett ötletpályázatra beküldött alkotást/alkotásokat a Közlekedéstudományi Egyesület, mint a pályázat kiírója
díjmentesen:
online közösségi média oldalon megjelenítse,
későbbi tevékenysége, illetve a programhoz kapcsolódó kampány során felhasználja, közzétegye, terjessze vagy továbbadja.
Anyagi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a pályázatra beküldött alkotásra vonatkozóan semminemű szerzői jogi, vagy üzleti vita nem áll fenn, az abban foglaltak erkölcsi kifogás alá nem esnek.
A pályázat benyújtásához használt e-mail címem:

Kelt: ....................………………………………….

.................................………………………………….
Pályázó aláírása

3.sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ötletpályázat a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében a

„Mentsünk meg 600 életet!”
program keretén belül
Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a pályázatra történő regisztráció és a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
A Pályázók a Pályázatban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz,
hogy:
megadott adataik (név, cím, e-mailcím, telefonszám, életkor, nem, iskolai végzettség) a KTE, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a KTE minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertes pályázat
kiválasztása, a pályázók értesítése és az észrevétel tétel kezelése céljából, az
eredményhirdetést követő 6 hónapig;
a pályázók név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése az
ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a KTE kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest,
Krisztina krt. 6-8.).
A pályázó tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó bírálati jegyzőkönyvet a KTE székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
A KTE a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
A pályázatra a Közlekdéstudományi Egyesület Adatkezelési Szabályzata és
jelen pályázat Adatkezelési Szabályzata együtt érvényes.
Felelősségkizárás
A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a KTE nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során a KTE-nek
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli.

11. Egyéb
A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén
nevét és lakhelyének helységnevét a nyeremény átadásról készített fotót a KTE a
pályázatot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra
hozza. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Jelen szabályzat összesen 2 oldalból áll.

4.sz. melléklet

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL
ÉS ELFOGADÁSÁRÓL
A Közlekedéstudományi Egyesület által meghirdetett
„Mentsünk meg 600 életet”
megnevezésű programhoz

Alulírott ……………………………………………..................................................... (születési név: ……………………………………………,
születési hely, idő: ………………., ………………………, anyja leánykori neve: ……………………………………………), mint
pályázó, kijelentem, hogy a

Közlekedéstudományi Egyesület fent nevezett pályázatra vonatkozó valamint
elektronikusan közzétett általános adatkezelési szabályzatát megismertem,
Közlekedéstudományi Egyesület fent nevezett pályázatra vonatkozó valamint elektronikusan közzétett általános adatkezelési szabályzatát kifejezetten
elfogadom.

A pályázat benyújtásához használt e-mail címem:

Kelt: ....................………………………………….

.................................………………………………….
Pályázó aláírása

5.sz. melléklet

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTRENDSZER
Ötletpályázat a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében a
„Mentsünk meg 600 életet!”
program keretén belül
Szempontok
Formai szempontok
A pályázat határidőre érkezett (a nem határidőre érkezett pályázat
nem befogadható).
A nyilatkozat csatolásra került

A pályázat nyelve magyar

A pályázat terjedelme a meghatározott karakterszámot nem lépi túl

Tartalmi szempontok
A pályamű célja összhangban van a pályázati felhívásban megjelölt
célkitűzésekkel
A pályázat fenntartható, más szervezetek által is alkalmazható

A pályamű által elérhető közlekedők száma 600 fő.

Az előírt mellékletek csatolásra kerültek

A pályázat várhatóan pozitív hatást gyakorol a célcsoportra

A pályázat szakmai tartalmának pontozása 1-10-ig

A pályázat megvalósításra javasolt

Igen/Nem

