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1. A díj odaítélésének indokai és céljai 

A polgárok Európai Unióval kapcsolatos véleményére és tudására irányuló felmérések 

eredményei aggodalomra adnak okot. Például: 

 az európaiak 56%-a érzi úgy, hogy nem kellően tájékozott az uniós ügyek-

ben1; 

 az európaiak 39%-a nem érti, hogyan működik az Európai Unió; 

 a 14 éves tanulóknak csak 35%-a tudja helyesen, hogy ki szavazhat az euró-

pai parlamenti képviselőkre; 

 és a 24 év alatti európai választóknak kevesebb mint a fele (42%) ment el 

szavazni a 2019-es európai parlamenti választásokon.  

 
Bár a fiatalok sokféle forrásból értesülhetnek az Európai Unió ügyeiről, az iskolák 

központi szerepet játszanak abban, hogy az európai fiatalok milyen ismereteket sze-
reznek az EU-ról. Az iskolákban alakulhat ki az Európai Unióval kapcsolatos, kritikus 

szellemmel párosuló tudatosság, illetve az odatartozás érzése. 

Az Európai Parlament ilyen megfontolásból tett javaslatot a „Jan Amos Comenius-díj 

az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek magas színvonalú oktatásáért” 

elnevezésű díjra2. A díj célja ösztönözni, jutalmazni, illetve elismeréshez és látható-
sághoz juttatni az iskolákban végzett olyan tevékenységeket, amelyek: 

 inspiráló módszerekkel segítik a diákokat abban, hogy elmélyült is-

meretekre tegyenek szert és jobban megértsék az Európai Uniót: annak 
történelmét; alapvető értékeit és céljait; fellépéseit és szakpolitikáit; in-

tézményeinek működését és döntéshozatali folyamatait; 

 arra ösztönzik a diákokat, hogy kritikusan gondolkodjanak Európa 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről, valamint az Európai Unió jelentette 

előnyökről és az előtte álló kihívásokról; 

 erősítik a diákok motivációját, hogy részt vegyenek az Európai Unió 

jövőjét formáló demokratikus folyamatokban, és megszilárdítják 
kötődésüket az alapvető értékekhez. 

A közös értékek, az inkluzív oktatás és az oktatás európai dimenziójának előmoz-

dításáról szóló 2018. évi tanácsi ajánlás3 hasonló szellemben arra szólította fel a 

tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az Európai Unióról szóló szerződés 2. 

                                          
1 90. sz. standard Eurobarométer felmérés, 2018. ősz. 

2 A „Jan Amos Comenius-díj az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek magas színvonalú oktatásáért” 

pályázat közzétételének jogalapja a költségvetési rendelet* IX. címe, létrehozását a sport és a kultúra 

területéhez tartozó kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó, 2019. március 

12-én közzétett 2019-es éves munkaprogram** jelentette be. 

* AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU, Euratom) 2018/1046 RENDELETE (2018. július 18.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 

1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU 

rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)
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cikkében4 lefektetett közös értékek előmozdítása érdekében. Az ajánlás az EU-val 
kapcsolatos ismeretek iskolai oktatását és tanulását előkelő helyre teszi a politikai 

menetrendben. 

Nagyszebenben kiadott, Európa 2019 májusában című közleményében5 az Európai 
Bizottság ismételten hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a polgárok jobban értsék 

az EU-t, ami egyebek mellett az EU-val kapcsolatos ismereteknek az oktatás minden 
szintjén megvalósított oktatása és tanulása révén valósulhat meg. 

Az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek oktatásának Unió-szerte kialakultak bevált 

gyakorlatai. Ezek sikerességét el kell ismerni. A díj segít azonosítani és jutalmazni az 
egyes uniós tagállamokban az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek oktatása terén 

kialakult egy-egy bevált gyakorlatot. A díj felmutatja e sikeres gyakorlatokat és segíti 

elterjedésüket, illetve példaként állítja azokat az ugyanabban a tagállamban és máshol 
működő iskolák elé. 

A pályázat keretében legfeljebb huszonnyolc, egyenként 8 000 euró értékű díj kerül 

odaítélésre, a beérkezett pályázatok alapján tagállamonként egy-egy díjat 
ítélnek oda.  

A jövőben pénzdíj jutalmazza azokat az iskolákat, amelyek ösztönző és hatásos mód-
szerekkel segítik az Európai Unió alaposabb megismerését és megértését tanulóik 

körében, például a következők révén: 

 az európai együttműködésről kézzel fogható tapasztalatot nyújtó 

közös tevékenységek; 

 aktív és részvételen alapuló oktatási módszerek; 

 az alaptantervbe jól illeszkedő, a különböző egyéb témakörökhöz és más 

iskolai tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek; 

 a tágabb iskolai közösséget megszólító tevékenységek; 

 valamint olyan rendszeres tevékenységek, melyek mutatják az iskola elkö-

telezettségét amellett, hogy a jövőben is inspiráló módszerekkel szolgálja az 
Európai Unió jobb megismerését. 

 

2. A pályázók köre – pályázati feltételek 

1) A pályázaton csak az Európai Unióban működő és székhelyük szerint is az Euró-

pai Unióban bejegyzett középfokú oktatási intézmények (ISCED 2 és ISCED 

3 szint)6 vehetnek részt.  ISCED 0 vagy ISCED 1 szintű iskolák nem 
pályázhatnak. 

                                          
4Az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok, köztük 

a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_hu.pdf, (51. o.). 

6Az ISCED „az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere”. Az adott ország oktatási rendszerének 

struktúrájától függően előfordulhat, hogy egyes uniós tagállamokban valamely oktatási ciklus nem esik 

egybe egy ISCED-szinttel, hanem több ISCED-szintre is átnyúlik. E pályázatra az iskolák kizárólag az ISCED 

2 és/vagy 3 szintnek megfelelő oktatási szintek/fokozatok/tanévek során korábban megvalósított vagy 

jelenleg folyamatban lévő projekteket nyújthatnak be. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_hu.pdf
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2) Magánszemélyek (például egyes tanárok) nem adhatnak be pályázatot, kizárólag 

iskolák7 pályázhatnak. 

3) A pályázaton nem vehetnek részt olyan iskolák, amelyek az Európai Unió val-

amely intézményétől a jelen pályázat keretében benyújtandó projek-

tre/tevékenységre korábban pénzügyi támogatásban részesültek vagy díjat 
nyertek el. Pályázhatnak viszont azok az iskolák, amelyek más (az e díjra 

beadott pályázatuktól eltérő) tevékenységükért részesültek uniós finanszírozás-
ban vagy pénzdíjban. 

4) Azon iskolák, amelyek működésének finanszírozása az uniós költségvetésből 

származó forrásoktól függ, nem jogosultak pályázni. 

5) Egy iskola csak egyetlen pályázatot nyújthat be.  

6) A projektnek/tevékenységnek, amellyel az adott iskola a díjra pályázik, a 

2018/2019-es vagy a 2019/2020-as tanévben, de mindenképpen a je-

lentkezési határidő előtt kell megvalósulnia. A pályázat időpontjában még 
előkészítés alatt álló/a beadási határidőig nem megvalósított projektek nem 

fogadhatók el. A pályázatra olyan projektek adhatók be, amelyek megvalósítása 
az említett két tanév során kezdődött meg, és a pályázat benyújtásakor még fol-

yamatban van. 

A pályázati feltételeknek a pályázat teljes időtartama alatt, egészen a Bizottság 

odaítélésről szóló határozatának meghozataláig eleget kell tenni8. 
 
 

3. Odaítélési kritériumok 

A pályázaton minimálisan elérendő összesített pontszám 70/100 pont. 

A díjat minden tagállamban az a pályázat nyeri el, amelyik a legjobban megvalósítja 

az 1. szakaszban meghatározott célkitűzéseket. A pályázatok értékelésére 
tagállamonként külön kerül sor, az alábbi kritériumok alapján: 
 
1. KRITÉRIUM: A projekt/tevékenység minősége és relevanciája  

   (max. 50 pont) 

1) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység közvetlenül kapcsolódik-e a díj cé-
lkitűzéseihez? 

                                                                                                                              
Az ISCED-szintek és a különböző uniós tagállamok iskolai szintjei/fokozatai/tanévei közötti megfeleléssel 

kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért látogasson el az alábbi weboldalra: Európai Bi-

zottság/EACEA/Eurydice: The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Dia-

grams, Eurydice Facts and Figures (Az európai oktatási rendszerek szerkezete, 2018/19 – Sematikus ábrák, 

Eurydice tények és számadatok), Luxembourg, Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019. 

7 A pályázó intézmény lehet általános oktatást, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó, illetve bármely 

más típusú (ISCED 2 vagy 3 szintű) oktatási intézmény, amelyet az adott uniós tagállam nemzeti oktatási 

hatóságai hivatalosan  elismernek. 

8 A brit pályázók figyelmébe: Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a pályázati feltételeknek egészen az 

odaítélési határozat Európai Bizottság általi meghozataláig eleget kell tenni (amire a pályázatok értékelését 

követően rövid időn belül sor kerül). Amennyiben az Egyesült Királyság az odaítélési határozat megszületése 

előtt kilép az EU-ból anélkül, hogy olyan megállapodást kötne az EU-val, amely biztosítja, hogy az egyesült 

királyságbeli pályázók továbbra is jogosultak legyenek a díjra, az érintett iskolák pályázatai elveszíthetik 

érvényességüket. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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2) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység kellően ambiciózus-e hatókörét 
tekintve? 

3) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység objektív és tényalapú-e, törekedik-e a 
különböző nézőpontok egyensúlyára? 

4) Az alkalmazott tanítási módszerek megszólítják-e a tanulókat? Ösztönzik-e az 
aktivitást és a részvételt? Segítenek-e az adott iskola tanulóinak megtapasztal-

ni az európai együttműködés fontosságát? 

5) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység tartalmaz-e innovatív elemeket, il-
letve innovatív módon ötvözi-e a meglévő megközelítéseket? 

 
2. KRITÉRIUM: A projekt/tevékenység hatása és megszólító  

   képessége (max. 50 pont) 

1) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység jelentős számú tanulót megszólí-
tott-e? A pályázat megfelelően bizonyítja-e ezt? 

2) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység a pályázó iskola rendszeres vagy 
állandó tevékenysége-e? Szerves részét képezi-e a pályázó iskola rendes tan-

tervének? 

3) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység pozitív átgyűrűző hatást gyakorol-e a 

pályázó iskola általános kultúrájára, és potenciálisan követendő példaként szol-
gálhat-e az adott tagállam más iskolái számára is? 

4) A díjra felterjesztett projekt/tevékenység a szerzői jog sérelme nélkül milyen 

mértékben átruházható, átméretezhető, illetve mennyire alkalmas a szinergiá-
kra és a más iskolák általi használatra az adott tagállamban és az EU más 

tagállamaiban? 

5) Tett-e az iskola azért, hogy az iskolában az Európai Unió megismerése és 

megértése terén megszerzett ismeretek a tanárokon és tanulókon túl a tágabb 
közösséghez is eljussanak? 

 
A pályázóknak kézzelfogható és mérhető bizonyítékkal kell alátámasztaniuk, hogy a 

díjra felterjesztett tevékenység milyen hatást fejtett, illetve fejt ki, megfelelő ered-

ménymutatók segítségével, mint például a projektben/tevékenységben részt vevő 
tanulók száma. 
 
 

4. Jelentkezés, a pályázatok benyújtása, határidők és 

értékelési eljárás 

Az eljárás indikatív ütemterve:  

Szakaszok Konkrét dátum és időpont vagy indikatív 
időszak 

A pályázati felhívás közzététele 2019. november 

A pályázatok benyújtásának határide-
je   

2020. február 6., 17:00 (közép-európai 
idő) 

A pályázatok értékelése  2020. március/április 

A pályázók értesítése 2020. április/május 

A nyertesek díjazása 2020. május 



 

 

Jan Amos Comenius-díj 

az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek magas színvonalú oktatásáért  

9 
2019 

A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. 

A hiányos pálázatok elfogadhatatlannak minősülnek, ha a pályázati űrlap kötelező ré-

szei nincsenek hiánytalanul kitöltve. 

A határidő lejárta után a pályázat (beleértve a pályázathoz kötelezően mellékelendő 

videót) nem módosítható és nem egészíthető ki.  

Ha bizonyos szempontok tisztázására van szükség, a Bizottság kapcsolatba léphet a 
pályázóval a határidő után. 

Kérjük, ha tehetik, a pályázatot ne a határidő utolsó napján vagy az utolsó órákban 
nyújtsák be. Így előfordulhat, hogy technikai problémák miatt lekésik a határidőt. 

A gyakran ismételt kérdések (és a kapcsolódó válaszok) gyűjteményét lásd a pályázat 

internetes oldalán.   

A pályázók 2020. január 31., péntekig feltehetik kérdéseiket az eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu e-mail-címen. A fenti határidő után 
beérkezett kérdések esetében a Bizottság nem garantálja, hogy a jelentkezési 

határidő lejárta előtt választ tud adni.  

Az Európai Bizottság független külső értékelőket nevez ki a pályázatok értékelésére, 

akik tanácsadóként segítik az Európai Bizottságot, amely a nyertesek végső kiválaszt-
ásáért felel. 

A díjátadó ünnepségre 2020. folyamán kerül sor, adott esetben az egyes 

tagállamokban május 9. körül megrendezett ünnepségekhez kapcsolódóan. 

A nyerteseket a jövőben az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények felkérhetik, 

hogy vegyenek részt az általuk szervezett nyilvános rendezvényeken. 

Míg a pályázat előkészítése és benyújtása a részt vevő iskolák felelőssége9, a pályázat 
elkészítésében az iskolai élet valamennyi szereplője közreműködhet (iskolaigazgató, 

tanárok, tanulók, az uniós ismeretek hatékonyabb oktatása érdekében az iskolával 
együttműködő egyéb szereplők, például nem kormányzati szervezetek, alapítványok, 

egyetemek, a tanulók szülei stb.). 
 

A pályázat két részből áll: 

1. RÉSZ: A pályázatot meghirdető honlapról letölthető online pályázati űr-

lapon az iskola által megadott információk.  

A jelentkezési űrlap csak angol nyelven áll rendelkezésre, de a pályázók saját 

nyelvükön is kitölthetik a jelentkezést10. Bármely egyéb olyan információ vagy anyag, 
amelyet a pályázók a pályázatuk részeként kívánnak benyújtani vagy az abban mega-

dott linkeken keresztül kívánnak elérhetővé tenni, a pályázók saját nyelvén is rendel-

kezésre bocsátható. Ez vonatkozik a díjra előterjesztett projekt/tevékenység tényleges 

                                          
9 Egyes tagállamokban előfordulhat, hogy az iskoláknak engedélyt kell kérniük a nemzeti vagy regionális 

hatóságoktól a pályázatban való részvételre. Ilyen esetekben a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért 

továbbra is a pályázó iskola felel, de ugyancsak az iskola feladata szükség esetén az ilyen jellegű eljárási 

szabályoknak való megfelelés. 

10A pályázatban használt nyelv lehet az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyike: angol, bolgár, cseh, dán, 

észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, 

román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén. 
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tartalmára vonatkozó bármely információra (például a tanórák tanterve, az EU-val 

kapcsolatos ismeretek oktatása és tanulása során az iskolában használt tartalmak és 
tananyagok). 

A pályázati űrlapon csak korlátozott terjedelmű információk nyújthatók be a díjra 

előterjesztett projektről/tevékenységről. Ezért a megadott szövegmezőkbe beírt 

szövegen túl a pályázati űrlapon lehetőség van (egy külön rovatban) egy vagy több 
internetes link megadására annak érdekében, hogy az értékelők részletesebben 

tájékozódhassanak a díjra előterjesztett projektről/tevékenységről. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy minden olyan webes felület, amely nem működik/elavult/tag-

sághoz vagy jelszavas bejelentkezéshez kötött, érvénytelennek minősül, és nem ve-

hető figyelembe11. 

A pályázók e-mailben, postán vagy más módon nem küldhetnek további információkat 

vagy anyagokat az Európai Bizottságnak pályázatuk alátámasztására; az ilyen módon 
beküldött anyagokat a Bizottság nem veszi figyelembe. 

 

2. RÉSZ: Videó (egyetlen videófilm).  

A videófilm a pályázat szerves részét alkotja. Fő célja annak bemutatása, hogy a 
tanulók mit és hogyan tanulnak az Európai Unióról az adott iskolában, milyen szinten 

vállalnak aktív szerepet az ismeretek elsajátításában, illetve milyen tanítási/tanulási 
módszereket alkalmaznak az adott intézményben. 

A videófilm elmagyarázhatja/bemutathatja az iskolai élet különböző szereplőinek 

szerepét az Európai Unióval kapcsolatos oktatási és tanulási folyamatokban. Nagyon 

fontos, hogy helyet kapjanak benne a tanulók szempontjai is, akik bemutatják, 
leírják, illetve elmagyarázzák az Európai Unióval kapcsolatos tanulási tapasztalatukat 

az adott iskolában. 

A videó narrációja nem lehet a pályázat 1. részében szereplő információk puszta 
ismétlése/felolvasása. 

A videófilm az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén forgatható.  

A videónak MP4-es formátumban kell lennie, 720-as felbontással. Időtartama nem 
haladhatja meg a 6 percet. 

A videót egy már létező honlapra (például a pályázó iskola honlapjára) vagy a 
pályázók által erre a célra létrehozott új honlapra kell feltölteni. A pályázati űrlapon a 

pályázónak meg kell adnia a megfelelő URL-linket. 

Ha a videót jelszó vagy egyéb korlátozás védi, a szükséges információkat meg kell 

adni a Bizottságnak (a pályázati űrlapon szerepel egy erre vonatkozó kérdés). Szükség 
lesz rájuk, hogy az értékelők hozzáférhessenek a videóhoz. Az értékelőket szigorú ti-

toktartási szabályok kötik. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a videófilm e weblapra való feltöltése dátumának és 
időpontjának a jelentkezési határidőnél korábbinak kell lennie. Amennyiben megál-

lapítható, hogy a videót a határidő lejárta után töltötték fel, az adott pályázat érvény-

telennek minősül. 

A pályázatnak nem feltétele/előírása, hogy a videó professzionális felszereléssel és 
szakértelemmel elkészített, professzionális minőségű felvétel legyen. 

                                          
11E szabály alól egyedül a pályázók által benyújtandó videóhoz kapcsolódó hozzáférési jelszó jelenthet kivé-

telt (további részletekért lásd a következő szakaszt). 
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A Bizottságnak más módon (például e-mail csatolmányaként vagy kereskedelmi el-

ektronikus fájltovábbító eszközök, például WeTransfer útján) eljuttatott videók nem 
vehetők figyelembe, és az érintett pályázat érvénytelennek minősül. 

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti és szavatolja az Európai Bizottság felé, 

hogy: 

(i) írásbeli hozzájárulást kaptak minden 18 éves vagy idősebb, azonosítható szemé-

lytől és/vagy a kiskorú szereplők szülői felügyeletét gyakorló személyektől, amen-
nyiben a pályázatban (vagy annak egyes részeiben) kiskorú személyek szere-

pelnek; 

(ii) a pályázat nem ad alapot jogsértés, magánélethez vagy nyilvánossághoz való jog 

megsértése, illetve bármely harmadik személy jogainak és/vagy érdekeinek 
megsértése miatti igények érvényesítésére, illetve nem keletkeztet jogalapot 

semminemű követelés érvényesítésére, és nem ütközik semmilyen alkalmazandó 
jogszabályba vagy egyéb rendelkezésbe. A pályázó felelőssége arról gondoskodni, 

hogy megszerezzen minden szükséges hozzájárulást. 

A hozzájárulási nyilatkozatokat köteles megőrizni, mert adott esetben bizonyításkép-

pen azok bemutatására kérhetik. Amennyiben egy pályázó megfelelő engedélyek 
nélkül tesz közzé valamilyen tartalmat, az ebből eredő összes következmény a 

pályázót terheli. 

 

5. A pénzdíjak összege 

A pályázat keretében tagállamonként egy, összesen legfeljebb huszonnyolc (28), 
egyenként 8 000 euró értékű díj kerül odaítélésre. 

Ugyanakkor a 2. szakaszban leírtaknak megfelelően ha az Egyesült Királyság az 

odaítélésről szóló határozat meghozatala előtt olyan megállapodás nélkül lép ki az EU-
ból, amely biztosítja, hogy az egyesült királysági pályázók továbbra is jogosultak legy-

enek a díjra, az érintett iskolák pályázatai elveszíthetik érvényességüket. Ebben az 

esetben a díjak maximális száma (28 helyett) 27-re csökken, de az egyes pénzdíjak 
összege változatlan marad (8 000 EUR). 

Ha egy vagy több tagállamból nem érkezik be olyan pályázat, amely eléri a minimális 

összpontszámot, a Bizottság nem csoportosítja át úgy a megmaradó összeget, hogy 
más tagállamok pályázói egynél több pénzjutalomban részesülhessenek. 

A pénzdíj összegét a nyertes iskola kapja meg (nem egyének). A pénzdíj összege nem 
áll összefüggésben a nyertesnél felmerült költségekkel. 

A pályázó elismeri és elfogadja, hogy a pályázat megnyerése esetén az alkalmazandó 

törvények és rendelkezések alapján adó-, vám- vagy illetékfizetési kötelezettsége 

keletkezhet, többek között – de nem kizárólag – a díjra kivetett adó formájában. A 
pályázó ezúton vállalja az adó-, vám- vagy egyéb illeték megfizetését. 

 

6. A díj folyósítása  

A pénzdíjat a Bizottság egy részletben folyósítja a nyertesek bankszámlájára, az 

összes ehhez szükséges dokumentum benyújtását követően. A kifizetés várhatóan 
2020 folyamán történik meg. A díj odaítéléséről szóló határozatról való értesítést 

követően a Bizottság ellenőrizheti a nyertes jogi személy adatait és bekérheti részletes 
bankszámlaadatait. 
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7. Dokumentumok 

A kötelező igazoló dokumentumokat a pályázati űrlap részletezi. 

A pályázó jogosultságának értékelése érdekében a következő igazoló dokumentumo-
kat kell mellékelni: 

- hivatalos okirat, amely igazolja a jogi személy jogállását, például hogy a pályázó a 
székhelye szerinti uniós tagállam nemzeti oktatási hatóságai által hivatalosan elis-

mert oktatási intézmény; 

- nyilatkozat a pályázati feltételeknek és a kizárási kritériumoknak való megfele-
lésről, valamint arról, hogy a pályázó korábban nem részesült ugyanazon pro-

jekt/tevékenység után uniós finanszírozásban (vagy pénzdíjban). 

A pályázóktól egy későbbi szakaszban további dokumentumok is bekérhetők (például: a 

jogi személy adatainak ellenőrzése, bankszámla-nyilvántartási nyomtatvány, a 
jogosultságot igazoló további dokumentumok stb.). 

 

8. A díj népszerűsítése – az uniós finanszírozás 
láttatása – nyilvánosság és szellemi tulajdonjogok 

8.1. A díj népszerűsítése a nyertes által  

A nyertes népszerűsítheti a díjat és annak eredményeit azáltal, hogy stratégiai és ha-
tékony módon célzott információkat juttat el többféle közönségnek (köztük a mé-

diának és a nagyközönségnek).  

A Bizottság eltérő kérése vagy beleegyezése hiányában, illetve amennyiben ez le-

hetséges, az intézkedéshez kapcsolódó kommunikációs tevékenység során (ideértve 
az elektronikus formát, közösségi médiát stb.):  

a) fel kell tüntetni az EU emblémáját12 és  

b) fel kell tüntetni a következő szöveget: „xxxxx (a nyertes megnevezése) elnyerte 
az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek magas színvonalú oktatásáért odaítélt 

Jan Amos Comenius-díjat”.  

Ha más logóval együtt szerepel, akkor az EU emblémájának megfelelően ki kell tűn-

nie.  

A díj népszerűsítése céljából a nyertes a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül is 

használhatja az EU emblémáját. Ez azonban nem jogosít fel kizárólagos használatra.  

Emellett a nyertes sem bejegyzés útján, sem más módon nem sajátíthatja ki az EU 
emblémáját vagy bármilyen hasonló védjegyet vagy logót. 

 

8.2. A díj népszerűsítése a Bizottság által, szellemi tulajdon-

jogok és harmadik személyek jogai 

A Bizottság közzéteszi a nyertes iskolák nevét az országgal és a település nevével 

együtt, a díj összegét, valamint a díjnyertes projektek/tevékenységek összefoglaló 
leírását (továbbá valószínűleg a nyertesek által készített videókat vagy azok egy ré-

                                          
12 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_hu.htm
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szét is). A pályázat benyújtásával a pályázók kijelentik, hogy engedélyezik a fenti ada-

tok közzétételét. 

A pályázók – a nyerteseket is beleértve – a pályázat részeként az Európai 
Bizottsághoz benyújtott videófelvétellel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok teljes jogú 

birtokosai maradnak.  

A pályázat benyújtásával a pályázók megerősítik, hogy szövegek, képek, videók vagy 

egyéb anyagok benyújtásakor garantálják, hogy rendelkeznek a benyújtott tar-
talomhoz fűződő tulajdonjogokkal, és hogy harmadik felek szerzői jogait, 

magánélethez való jogát, képmáshoz való vagy egyéb jogát nem sértik. Ezen túl-
menően a pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják és hozzájárulnak, hogy a 

nyeremény odaítélése esetén: 

- az Európai Bizottság bármilyen típusú kiadványában, valamint televíziós adás 

vagy interneten (például a közösségi médián) keresztüli közlés során korlátozás 
nélkül felhasználhassa azokat az adott projekttel/tevékenységgel kapcsolatos in-

formációkat, valamint dokumentumokat – elsősorban közzétételre szánt összefo-
glalókat és produktumokat – és más típusú anyagokat (például képeket vagy au-

diovizuális anyagokat), amelyeket a nyertes(ek)től kap a pályázat részeként.  

- Az Európai Bizottság lefordíthatja és sokszorosíthatja a pályázó által benyújtott in-

formációkat, és engedélyezheti azok nyilvános terjesztését. 

- A harmadik felek (például más iskolák) az Európai Bizottság által nyilvánosságra 

hozott díjnyertes projektekkel/tevékenységekkel kapcsolatos információkat és an-
yagokat (ideértve az audiovizuális anyagokat is) szabadon elérhetik, fel-

használhatják, sokszorosíthatják vagy terjeszthetik, a tulajdonos (a díjnyertes is-
kola) szerzői jogainak tiszteletben tartásával, kizárólag tájékoztatási és oktatási 

célokból. 

- A Bizottság a nyilvánosság számára online hozzáférhető európai uniós adat-

bázisokban tárolhatja és archiválhatja a pályázók által benyújtott pro-
jekttel/tevékenységgel kapcsolatos információkat (ideértve az audiovizuális an-

yagokat is). 

- Az Európai Bizottság által a díjátadó ünnepség előkészítése során vagy az 
ünnepség alatt készített fényképek és videók a Bizottság kizárólagos tulajdonát 

képezik. Pályázatuk benyújtásával a vonatkozó díjátadó ünnepségek résztvevői (a 

nyertes pályázók és/vagy a nyertes pályázók képviselői) hozzájárulásukat adják, 
hogy az Európai Bizottság ezen anyagokat a díj népszerűsítésére felhasználja. 

Ha a benyújtott anyagok harmadik fél munkáját is tartalmazzák, a pályázat 

benyújtásával a pályázók nyilatkozatot tesznek arról, hogy minden szükséges jogot 
megszereztek, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a fent leírt módon 

használhassa a benyújtott anyagokat. A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, 

hogy bármikor bizonyítékot kérjen a harmadik fél általi jogosításról. A pályázók teljes 
körű felelősséget vállalnak minden olyan kárért vagy veszteségért, amely a harmadik 

felek jogainak megsértése miatt következik be. A Bizottság ennek kapcsán fel fogja 
kérni a díj nyerteseit, hogy töltsenek ki egy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról 

szóló nyilatkozatot, és azt a pénzdíj kifizetése előtt nyújtsák be a Bizottságnak. 
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9. Kizárási kritériumok  

A résztvevők kizárásra kerülnek, ha esetükben (vagy a résztvevő tekintetében 
képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési joggal rendelkező egy vagy több személy 

esetében)13:  

 jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy egy gazdá-
lkodó egységet más joghatóság alá eső területen azzal a szándékkal hoztak létre, 

hogy a résztvevő megkerülhesse adó- vagy járulékfizetési, illetve egyéb jogi kö-

telezettségeit; 

 valamely tagállam illetékes hatósága jogerős ítéletet hozott velük szemben szakmai 

kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt; 

 csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági rendezési eljárás vagy hitelezőkkel kötött 

egyezség, illetve üzleti tevékenység megszüntetése alatt állnak, vagy ilyen ügyek-
ben eljárás alá vonták őket, illetve a nemzeti jogszabályokban előírt hasonló jellegű 

eljárás alatt állnak;  

 súlyos szakmai kötelezettségszegést követtek el, amelyet az uniós szervek bá-

rmely, általuk igazolhatónak tekintett módon megállapíthatnak (ideértve az Európai 

Beruházási Bank és a nemzetközi szervezetek határozatait is); 

 (a letelepedés szerinti ország, az engedélyezésre jogosult tisztviselő székhelye 

szerinti ország, illetve a tevékenység helyszíne szerinti ország jogi rendelkezései 
szerint) nem tettek eleget valamennyi társadalombiztosítási járulékfizetési és 

adófizetési kötelezettségüknek; 

 a pályázaton való részvételhez szükséges információkat megtévesztő módon 

nyújtották be vagy nem szolgáltattak adatokat;  

 csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, 

az Európai Unió pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet 

született velük szemben; 

 a díjjal kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn az esetükben;  

 közbeszerzési vagy egyéb támogatás-odaítélési eljárásban való részvétel feltétele-
ként előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során tett hamis nyilatkoza-

tért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásáért, vagy valamely, az uniós költségve-
tésből finanszírozott szerződéssel kapcsolatban megállapított súlyos kö-

telezettségszegés miatt közigazgatási szankciót szabtak ki rájuk; 

 pénzbeli vagy természetbeni előnyt kínáltak bármely félnek, illetve szereztek, kér-

tek, törekedtek szerezni, illetve fogadtak el bármely féltől, ha az ilyen előny jogel-

lenes gyakorlatnak minősül, illetve közvetve vagy közvetlenül korrupciót jelent, 
amennyiben az a díj odaítélésével kapcsolatban ösztönzést vagy jutalmat képez. 

 
 

  

                                          
13 Lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 

1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU 

és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 136., 141., 142. és 143. cikkét. 
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10. A személyes adatok kezelése  

10.1. A személyes adatok Bizottság általi kezelése 

A személyes adatok feldolgozását az Európai Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet14, 
valamint a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez benyújtott, feldolgozási műveletekről 
történő értesítések alapján végzi. (Ez utóbbiak nyilvánosan elérhetőek az adatvédelmi 

tisztviselő jegyzékében.) 

Az adatokat az Európai Bizottság „adatkezelője” – az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, 

Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság A1. egysége – fogja kezelni a díj odaítélése, 
átadása és az azzal kapcsolatos utólagos tevékenységek céljaira, valamint az Európai 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmében (beleértve az ellenőrzéseket, auditokat és 
vizsgálatokat, ld. a 14. pontot).  

Az érintett személyek, akiknek a személyes adatait a Bizottság kezeli, az (EU) 
2018/1725 rendelettel összhangban jogosultak a személyes adataikhoz való hozzáfé-

résre, azok helyesbítésére vagy törlésére, az adatkezelés korlátozására, illetve adott 
esetben az adathordozhatóságra és az adatkezelés elleni tiltakozásra. Ennek érdeké-

ben a személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos kérelmeiket az adatkezelőnek 
kell megküldeniük, a következő e-mail-címre: eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu. Ezeknek a személyeknek joguk van ahhoz is, hogy bármikor az 

európai adatvédelmi biztoshoz forduljanak. 

A pályázat benyújtásával a pályázók kifejezett hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az 
Európai Bizottság (bármilyen formában és hordozón) nyilvánosságra hozza a követ-

kező információkat:  

a) a nyertes neve;  

b) a nyertes származási helye szerinti tagállam; 

c) a pénzdíj összege; 

d) a díjnyertes projekt/tevékenység rövid összefoglaló leírása. 

 

10.2. A személyes adatok pályázó általi kezelése  

A személyes adatok kezelése során a pályázók kötelesek betartani az alkalmazandó 
uniós és nemzeti adatvédelmi szabályokat (ideértve adott esetben az engedélyekre és 

az értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is).  

A pályázók csak olyan adatokhoz biztosíthatnak hozzáférést a személyzetük számára, 

amelyek feltétlenül szükségesek a díj odaítéléséhez, végrehajtásához, illetve nyomon 
követéséhez. A pályázók kötelesek biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésére 

jogosult személyzet titoktartási kötelezettséget vállaljon, vagy megfelelő titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozzon. 

A pályázók kötelesek tájékoztatni a személyzet azon tagjait, akiknek a személyes ada-
tait a Bizottság összegyűjti és kezeli. Ennek érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy 

adataiknak a Bizottság részére történő továbbítását megelőzően megkapják a szolgál-
tatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozato(ka)t (lásd a pályázati űrlapon). 

 

                                          
14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes sze-

mélyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése te-

kintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 

1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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11. Etikai szempontok  

A tevékenységek végrehajtásának meg kell felelnie:  

a) az etika elveinek, valamint  

b) az alkalmazandó nemzetközi, uniós és nemzeti jogszabályoknak. 

 

12. Összeférhetetlenség  

A pályázók kötelesek minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy megelőzzék 
az olyan helyzeteket, amelyek veszélyeztethetik a díj pártatlan és objektív odaítélését 

gazdasági érdekekhez, politikai vagy nemzeti beállítottsághoz, családi vagy érzelmi kö-
telékekhez vagy bármilyen más közös érdekhez kapcsolódó ok miatt („összeférhe-

tetlenség”). 

Kötelesek késedelem nélkül értesíteni a Bizottságot minden olyan helyzetről, amely 

összeférhetetlenségnek minősül vagy ahhoz vezethet, és kötelesek haladéktalanul 
megtenni minden szükséges lépést a helyzet orvoslása érdekében. 

A Bizottság ellenőrizheti, hogy a meghozott intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja, 

hogy egy meghatározott határidőig további intézkedéseket kell hozni. 

 

13. Kártérítési felelősség  

A Bizottság nem vonható felelősségre bármely résztvevő által a pályázathoz kapcso-
lódó tevékenységek végrehajtása során vagy annak következtében – akár harmadik 

felek számára – okozott vagy elszenvedett károkért. 

 

14. Ellenőrzések, auditok és vizsgálatok  

A pályázaton résztvevők elfogadják, hogy amennyiben elnyerik a díjat, a Bizottság, az 

Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék ellenőrzéseket és auditokat végezhet 
a pályázathoz és az elnyert pénzdíjhoz kapcsolódóan. 

 

15. A díj visszavonása – a jogosulatlan összegek 
visszafizettetése 

A Bizottság visszavonhatja a díjat és visszafizettetheti a teljesített kifizetéseket, ha 

úgy találja, hogy: 

a) a díj elnyeréséhez hamis információkat, csalást vagy korrupciót alkalmaztak;  

b) a nyertes nem volt jogosult pályázni, illetve ki kellett volna zárni; 

c) a nyertes súlyosan megszegte a versenypályázat szabályzata szerinti kö-
telezettségeit. 
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16. Adminisztratív és pénzügyi szankciók 

Ha a résztvevő szabálytalanságot vagy csalást követett el, illetve hamis nyilatkozatot 
tett, a Bizottság:  

a) legfeljebb öt évre (visszaeső esetében 10 évre) kizárja a résztvevőt az EU 
költségvetéséből finanszírozott valamennyi szerződésből, támogatásból és 
pályázatból és/vagy 

b) a pénzdíj értékének 2%-a és 10%-a közötti (visszaeső esetében 4%-a és 20%-
a közötti) pénzügyi szankciót szab ki. 

 

17. A pályázat törlése  

A Bizottság törölheti a pályázatot vagy dönthet úgy, hogy nem ítéli oda a díjat – a ré-

sztvevők kártérítésére vonatkozó kötelezettség nélkül, ha:  
 nem érkezett be pályázat,  
 a Bizottság nem hirdetett nyertest (egy pályázat sem érte el az értékelési 

küszöbértéket), vagy 
 a nyertes vagy nyertesek nem voltak jogosultak pályázni, ezért ki kell zárni 

őket a pályázatból.  

 

18. Hatályos jog és illetékes joghatóság 

A pályázatra az alkalmazandó uniós jog az irányadó, szükség szerint kiegészítve Bel-

gium jogával. A Törvényszék, illetve fellebbezés esetén az Európai Unió Bírósága ki-

zárólagos hatáskörrel rendelkezik az Unió és valamely résztvevő között a pályázati 
szabályok értelmezését, alkalmazását vagy érvényességét illetően felmerült jogviták 

rendezésére, amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető.  Azon résztvevők 
esetében, amelyek nemzetközi szervezetek, a Bizottsággal a versenypályázat kapcsán 

kialakult jogvitákat – ha azok egyezség útján nem rendezhetők – választottbíróság elé 
kell terjeszteni. Az Állandó Döntőbíróság nemzetközi szervezetek és államok közötti 

jogviták választott bíróság útján történő rendezésére irányadó, nem kötelező szabály-
zata alkalmazandó, annak e pályázati kiírás hatálybalépésének napján hatályos 

formájában. 
 
 

19. Igazoló dokumentumok benyújtása kérésre 

A Bizottság kérheti a Nyilatkozat V. szakaszában („Igazoló dokumentumok benyújtása 
kérésre”) szereplő információk és igazoló dokumentumok benyújtását. 
 
 

20. Kapcsolattartó 

A díjjal kapcsolatos konkrét kérdéseiket kérjük, a következő e-mail-címre küldjék: 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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