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Országos Fogyasztóvédelmi Rajzpályázat 

Pályázati felhívás  

 
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szervező) pályázatot 

hirdet meg Magyarország általános- és középfokú oktatási intézményeiben tanuló 14-18 éves 

diákok részére Országos Fogyasztóvédelmi Rajzpályázat elnevezéssel.  

 
1. A pályázat célja 

 

A Szervező célja a pályázat meghirdetésével a koruk folytán speciálisan védendő 

fogyasztóknak minősülő, általános- és középfokú intézmények tanulóinak 

fogyasztóvédelemmel történő megismertetése, szerepének bemutatása, tudatos fogyasztóvá 

nevelésük elősegítése új, eddig igénybe nem vett oktatási formák segítségével.  

 

2. A lehetséges pályázói kör 

 

Pályázók köre: Magyarország valamennyi általános- és középfokú oktatási intézményében 

tanuló 14-18 év közötti diákok. 

 

3. A támogatás formája  

 

A pályázaton résztvevő és a legszínvonalasabb pályázati anyagokat benyújtó diákok és egy-

egy felkészítő tanáruk díjakban részesülnek a verseny Budapesten megtartásra kerülő 

Ünnepélyes Díjátadóján oly módon, hogy kategóriánként, a beérkezett legjobb rajzok közül az 

első hármat részesítjük nyereményben (és az egyes felkészítő tanárokat). Különdíjban részesül 

az az oktatási intézmény, amelyből a legtöbb diák vesz részt a vetélkedőben. 

 

4. A támogatás forrása  

 

Szervező sikerrel pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírásra került, 

FV-I-21 felhívásra.  

 

5. Beadható pályázatok száma  

 

Egy diák csak egy kategóriában összesen egy darab fekete-fehér vagy színes rajzzal 

pályázhat. 

 

6.  Pályázati feltételek 
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Az Országos Fogyasztóvédelmi Rajzpályázat keretén belül a diákoknak feladatként ki kell 

választani azt a fogyasztóvédelmi területet az alábbi két fogyasztóvédelmi témakör közül, 

amelyben rajzpályázatukat be kívánják nyújtani: 

 

- Átvertek vagy tönkrement? (témakör: szavatosság, jótállás)  

- Tudatosság az interneten (témakör: internetes vásárlás) 

Ezt követően szükséges a rajz, illetve rajzok elkészítése a megadott méretben (szabadon 

választható méretek: A2, A3, A4, A5) papír alapon, majd ez után azt meg kell küldeniük a 

Szövetségnek postai úton, egyúttal CD- (vagy DVD-) mellékletben is vagy más, rögzítésre 

alkalmas elektronikus formátumban.  

A fenti kettő témakör jelenti egyúttal az Országos Fogyasztóvédelmi Sulirajzverseny két 

kategóriáját is, amelyekre a diákok önállóan és egyénileg pályázhatnak (feltüntetve a rajzok 

hátoldalán nevüket, életkorukat, lakcímüket, elektronikus elérhetőségüket, a kiválasztott 

versenykategóriát, felkészítő tanáruk nevét és elektronikus elérhetőségét, oktatási 

intézményük nevét és székhelyét).  

A rajzoknak minden esetben kézzel kell elkészítésre kerülniük (például: színes ceruzával, 

zsírkrétával vagy épp festékkel), az elektronikusan kinyomtatott és így postai úton beküldött 

anyagokat nem vesszük figyelembe a vetélkedő során. Ugyanakkor – az előre meghatározásra 

került két különböző pályázati kategóriát kivéve – a diákok szabad kezet kapnak a rajzolás 

tárgyát, illetve témáját, valamint módját illetően, az lehet akár egy grafika, festmény vagy 

szénrajz vagy metszet is, benne alkalmazhatnak szöveges feliratokat. 

A résztvevő iskolákat azáltal segítjük mindegyik pályázat során, hogy honlapunkon bárki 

számára elérhetővé teszünk egy fogyasztóvédelmi szakmai háttéranyagot, a korábbi évek 

gyakorlatától eltérve a fő hangsúlyt a digitális jogokra, és a megváltozott jótállás szabályokra 

helyezzük, de megtartva természetesen a jól bevált totó és egyéb részterületeket is. 

 

A pályamunkákat 2022. április 15-ig várjuk a feosz@feosz.hu emailcímen, valamint a 1191 

Budapest Üllői út 178. postai címen. 

A pályázat kapcsán kijelölésre került szakmai kapcsolattartó: Dr. Kispál Edit, telefonszáma: 

06-30-400-4477. 

 

Budapest, 2022. november 22. 

 

 

 

 

           Dr. Baranovszky György                          

                                ügyvezető elnök                                                  

         Fogyasztóvédelmi Egyesületek            

                    Országos Szövetsége    

 

Készült az Innovációs és Technológiai  Minisztérium támogatásával. 
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