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A VERSENY CÉLJA 

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Szervező) egyetemistáknak és főiskolásoknak szóló 

tudományos versenyt (Verseny) szervez, melynek célja, hogy a résztvevők mentorok 

segítségével egy-egy, a Szervezőhöz köthető problémakörre megoldást dolgozzanak ki, és azt 

a zsűrinek prezentálják. 

A pályázat célja a Szervező üzleti tevékenysége során felmerülő egyes szakmai problémakörökre 

vonatkozó megoldások kidolgozása. A Verseny során a Szervező a megoldások kidolgozásához 

szükséges eszközöket a résztvevők rendelkezésére bocsátja, továbbá – a mentorok által – szakmai 

segítséget nyújt a megoldások kidolgozásában.  

A VERSENY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 

A Verseny két nagy részből áll: 

- Toborzás és kiválasztás (kérdőívek beküldésével és azok kiértékelésével zárul) 

- Helyszíni verseny 

Jelentkezési határidő: 2022.10.05. (Kérdőívek beküldésének határideje) 

Helyszíni verseny időpontja: 2022. november 4-6. 

Verseny helyszíne: a Szervező balatonszemesi üdülője (cím: 8636 Balatonszemes, 

Munkácsy Mihály u. 1.) 

Bármilyen technikai, szervezési vagy bármely más természetű akadály esetén a Szervező 

fenntartja a jogot a helyszín, az időpontok és/vagy a Verseny időpontjának megváltoztatására. 

Erről a Szervező valamennyi érintettet kellő időben értesíti.  

 

A SZERVEZŐ 

A Verseny kiírója a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., cjsz.: 01-10-040944, adószám: 10484878-2-44), email cím: 

ideathon@richter.hu). 

 

Kapcsolattartási adatok: Rádi Eszter, ideathon@richter.hu 

JELENTKEZŐK KÖRE 

Kizárólag felsőoktatásban (BSC, MSC) részt vevő hallgatók jelentkezését várjuk. 

Pályázni egyénileg lehet a Kérdőív kitöltésével. A kérdőívben a pályázóknak ki kell fejteniük, 
hogy miért szeretnének részt venni a Versenyen, mi a hátterük, mire fordítanák a nyereményt, 
illetve mit várnak a Versenytől. A beérkezett kérdőíveket a mentorok megvizsgálják, majd ezt 



követően a pályázók által kitöltött és beküldött kérdőívek alapján előszűrés történik, és 
kiválasztják a helyszíni Versenyre továbbjutó pályázókat (max. 25 fő). A kiválasztott továbbjutó 
pályázókból a mentorok a Verseny helyszínén 5 fős csapatokat alakítanak, akik közösen 
dolgozzák ki a megoldást. 

A Richter Ideathon nem nyilvános rendezvény, amire a belépés csak előzetes regisztráció után 

megengedett, csak azok részére, akik a helyszíni munkában is részt vesznek (csapattagként 

vagy Szervezők által elfogadott mentorként, illetve meghívott zsűritagként) az ötletek minél 

jobb kidolgozása érdekében. Ettől eltérő részvételi szándék esetén a részvételi szándékról és 

feltételekről a Szervezőkkel előzetes egyeztetés szükségeltetik. 

A Richter Ideathon Versenyen történő részvétel ingyenes, az alábbi feltételekkel összhangban: 

• A Richter Ideathon rendezvényen történő részvételre minden olyan 18. életévét 

betöltött természetes személy jogosult, aki valamely, Magyarországon államilag 

elismert felsőoktatási intézmény alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan 

képzésében részesülő hallgatója (nappali, levelező, esti), és a Versenyen való részvétel 

szándékával regisztrálta magát a kérdőív - és a helyszíni Versenyt megelőzően a 

hallgatói jogviszonyigazolás - beküldésével, és a jelen Szabályzatot, valamint az 

Adatkezelési Szabályzatot elfogadta (Pályázati anyag); 

 

• A regisztrációt követően minden jelentkezőnek emailben kiküldésre kerül a Versenyre 

való sikeres regisztrációt visszaigazoló értesítés; 

 

• Túljelentkezés esetén a Szervező fenntartja a jogot magának, hogy a jelentkezési 

kérdőívek beküldési határidejének lejártát megelőző 1 (egy) hétben visszautasítsa a 

beérkező regisztrációkat; 

 

• A jelentkező a helyszíni Verseny előtt legalább 14 nappal értesítést kap a helyszíni 

Versenyen való részvétel lehetőségéről (Jóváhagyott jelentkező), vagy a részvételének 

elutasításáról.  

Amennyiben egy Jóváhagyott jelentkező a helyszíni Verseny időpontját megelőzően visszalépa 

Richter Ideathon Versenytől, vagy nem felel meg jelen Részvételi tájékoztatóban felsorolt 

részvételi feltételeknek,  úgy egy, a Szervező által kiválasztott másik jelentkező lép a helyébe 

a helyszíni Versenyen. A részvételi feltételeknek való megfelelés és a Jóváhagyott 

jelentkezőnek minősülésen túl, annak érdekében, hogy részt vehessenek a Versenyen, a 

Jóváhagyott jelentkezőknek a Versenyt megelőzően igazolniuk kell hallgatói jogviszonyukat a 

hallgatói jogviszonyigazolás beküldésével. 

 

 

 



A PROJEKT TÁRGYA 

A helyszíni Versenyre kiválasztott résztvevők 5 fős csapatokban a mentorok segítségével egy-

egy, a Szervezőhöz köthető problémakörre dolgoznak ki megoldásokat. A csapatoknak a 

megoldás kidolgozására a 2022. november 4-6-ai hétvége áll rendelkezésére, azzal, hogy a 

mentorok a Verseny helyszínén, 2022. november 4-én (pénteken) alakítják ki a csapatokat, a 

feladatokat 2022. november 5-én (szombaton) kapják meg a csapatok, és a megoldást a 

csapatok a Verseny záró napján, 2022. november 6-án (vasárnap) prezentálják a Richter 

Ideathon zsűrinek. 

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA, FELTÉTELEI, RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 

A Pályázók a jelentkezéssel teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a jelen Részvételi 

Tájékoztatóban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját, valamint az 

Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. A Pályázók már a kérdőív kitöltésével és 

benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a létrejött művekben (kérdőívekben szereplő és a 

helyszíni Verseny során létrejövő) szereplő információkat, illusztrációkat, képanyagokat a 

Szervező felhasználja időbeli és területi korlátozás, ellenérték, valamint a felhasználás 

módjának korlátozása nélkül, a Pályázók, mint szerzők nevének feltüntetésével. 

 

A Richter Ideathon rendezvényen történő részvételhez minden jelentkezőnek az 

ideathon.gedeonrichter.com weboldalon (weboldal) be kell nyújtani a kitöltött kérdőívet az 

ott feltüntetett időpontig (regisztrációs szakasz), amelynek során a jelentkezőnek meg kell 

adnia minden kötelezően előírt személyes adatot. A regisztrációs szakasz változhat, és 

amennyiben erre sor kerül, a változást a weboldalon kellő időben közli a Szervező. 

A regisztráció során adatok hamisítása, illetve hiányos vagy pontatlan adatok megadása 

automatikusan a jelentkezőnek a Versenyből történő kizárását vonja maga után. 

A Richter Ideathon rendezvényre a jelentkezés önállóan történik, de a helyszíni Verseny során 

a résztvevők csapatokban dolgoznak az adott cél elérése érdekében. Minden csapatot az adott 

csapat tagjai által választott név azonosít. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy minden 

egyéni jelentkezőt csapatba szervezzen, ehhez a jelentkező már regisztrációjával 

hozzájárulását adja. 

A Richter Ideathon rendezvényre történő regisztráció kötelező feltétele, hogy minden 

jelentkező elfogadja a jelen Szabályzatot az erre szolgáló négyzet bejelölésével. 

A Richter Ideathon rendezvényre történő regisztráció során minden jelentkezőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a regisztrációs szakaszban megadott személyes és szakmai adatai 

helytállóak, a valóságnak megfelelnek és pontosak, illetve, hogy feltétel nélkül elfogadja a 

Szervezőnek a Versennyel kapcsolatos, minden – saját hatáskörben hozott – döntését. 



A Szervező a Verseny előtt felveheti a kapcsolatot a regisztrált jelentkezőkkel. 

A jelen Szabályzat elfogadásával és a Richter Ideathon rendezvényen történő részvétellel 

minden Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy: 

• a Verseny teljes időtartama során a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel 

használja a weboldalt és bármely, a Szervező által rendelkezésére bocsátott 

dokumentumot és felszerelést, 

• időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezel és nem közöl senkivel semmilyen, a 

Szervezőtől a Verseny során kapott információt, és teljeskörűen betartja a Szervező 

által az ilyen kapott információk védelmének érdekében adott valamennyi utasítást, 

• szigorúan betartja a Szervező által előírt biztonsági és magatartási szabályokat, és 

• felelősséget vállal a fentiek megsértéséből eredő, annak következményeképpen 

felmerülő vagy azzal okozott bármely közvetlen kárért és költségért. 

 

Minden jelentkező tudomásul veszi, hogy a Versenyen történő részvétele semmilyen alapon 

vagy jogcímen nem jogosítja ellentételezésre, és/vagy bármilyen költsége megtérítésére. A 

félreértések elkerülése végett, minden jelentkező kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy a Díj nem minősül a Versenyen történő részvételéért járó ellenszolgáltatásnak, és annak 

odaítélése a zsűri kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A Szervező a helyszíni Versenyen minden Résztvevő számára biztosítja az utazást, ingyenes 

szállást (2 éj), napi háromszori étkezést, valamint ingyenes wi-fi hozzáférést a Verseny idejére.  

 

ZSŰRI – ÖSSZETÉTEL ÉS KIÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK 

Zsűritagok: 

Polgár Judit, sakkozó, nemzetközi nagymester, minden idők legjobb női sakkozója 

Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. PR és Kormányzati kapcsoltok osztályvezetője) 

Dr. Gonda Imre, a Richter Gedeon Nyrt.  Jogi és szellemitulajdon-védelmi 

főosztályvezetője 

 

A zsűri tagjai a Verseny elején bemutatásra kerülnek. A Verseny helyszínén a zsűri minden 

előadást kiértékel, majd kizárólagos hatáskörében, végleges döntést hoz a nyertes csapatról 

és megoldásról az alábbi szempontok alapján: 

• Ötlet 

• Innováció 



• Piac 

• Csapatmunka 

• Előadás 

• Prezentációs technika 

DÍJAZÁS 

Díjazásban a nyertes csapat tagjai részesülnek. A díj, egy, a Szervező által meghatározott 

keretösszegű támogatás (200.000 forint / fő), mely felhasználható személyes tudásbázis 

növelésére, előmenetel elősegítésére, a jelentkezéskor kitöltött kérdőívben meghatározott 

célra. 

 

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGOK 

A Richter Ideathon regisztrációs szakaszának teljesítésével minden jelentkező kifejezetten: 

• tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Verseny során keletkező, 

szerzői jogi, vagy egyéb iparjogvédelmi oltalom alá eső, egyéb védett ismeretnek 

minősülő (know-how), arra érdemesnek ítélt eredményt (Mű) a későbbiekben 

felhasználhatja, amely felhasználásról a Szervező a jelen Részvételi Tájékoztató 

mellékletét képező Felhasználási szerződés-minta alapján felhasználási szerződést köt 

a Jelentkezővel/Jelentkezőkkel. A díjak átvétele csak a Felhasználási szerződés 

megkötését követően lehetséges; 

• kijelenti, hogy a Versenyen belül megtervezésre, megalkotásra, fejlesztésre és 

bemutatásra kerülő megoldást (Mű) a Verseny keretében az adott csapat fogja 

megtervezni és megalkotni, az a csapat tagjainak saját szellemi terméke, és hogy 

kötelezettséget és felelősséget vállal a megoldás tulajdonjogainak megóvására; 

• kijelenti, hogy a Versenyen belül megalkotásra és bemutatásra kerülő Mű eredeti, és 

az semmilyen módon – sem teljes egészében, sem részben – nem akadályozza, 

korlátozza, vagy sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait; 

• hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezőt és azok alkalmazottjait, vezető tisztségviselőit, 

vezetőit, képviselőit, megbízottjait és partnereit mentesíti minden olyan követeléstől, 

illetve megtéríti minden olyan veszteségét és/vagy kárát, amely a jelentkezőnek a 

Versenyen való részvételéből és/vagy bármely kapcsolódó tevékenységéből ered, 

illetve amely a Mű (részleges) átvételével és felhasználásával vagy jogellenes 

felhasználásával vagy birtoklásával és a díjakkal kapcsolatos; 

• tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a 

Jelentkezővel/Jelentkezőkkel a Mű felhasználására a Szervező felhasználási szerződést 

köt, a Szervező a Művet kizárólagosan, alfelhasználást engedő joggal, további feltétel 

és korlátozás nélkül (területileg és időben korlátlan), ellenérték fizetése nélkül 

(ingyenesen) minden ismert felhasználási módon felhasználhassa, nyilvánosan közzé 



tehesse, illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználhassa területi korlátozás 

nélkül, az átdolgozás jogára kiterjedően (fordítás); 

• hozzájárul, hogy a Verseny alatt tervezett, megalkotott és fejlesztett Művekről (vagy 

annak bármely részéről) tett nyilatkozat, illetve annak bármilyen bemutatása az adott 

Megoldásnak az adott csapat/csapattag általi nyilvános 

bemutatásának/nyilvánosságra hozatalának minősül. A Szervező semmilyen 

felelősséggel nem tartozik az ezen bemutatásért és az adott Művekkel (vagy annak 

bármely részével) kapcsolatos bármely elgondolásnak, koncepciónak, megoldásnak a 

bemutatást/nyilvánosságra hozatalt követő, bármely harmadik személy általi 

felhasználásáért; 

• tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli felhasználási kötelezettség a Versenyen 

bemutatott megoldás, elgondolás, koncepció tekintetében; 

• felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a Művet, vagy annak bármely részét, illetve 

bármely egyéb, a csapatok által a Versenyen bemutatott vagy ott felhasznált (és ekként 

a Verseny során készített fényképeken és videókon rögzített) és szellemi tulajdonjogi 

védelem alatt álló anyagot nyilvánosságra hozzon (marketing- és reklámanyagokban); 

• tudomásul veszi és elfogadja, hogy azzal, hogy a Szervező közzéteheti a Művet a 

weboldalán, egyéb nyilvános weboldalakon vagy közösségi oldalakon, az nyilvánosan 

láthatóvá válik, és a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az adott megoldásnak, 

az alapjául szolgáló koncepciónak és/vagy az alapjául szolgáló koncepció esetleges 

fejlesztésének és megvalósításának olyan személy általi felhasználásáért és/vagy 

jogszerűtlen felhasználásáért, aki arról nyilvános weboldalakon és közösségi oldalakon 

szerzett tudomást; vállalja továbbá, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen jogcímen, 

alapon és/vagy okból érvényesített bármely kártérítési és/vagy megtérítési igény alól 

mentesíti a Szervezőt. 

 


