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1. cikk 

Megnevezés 

 

Az Európai Parlament minden évben átadja az „Európai Polgár díjat”. 

 

 

2. cikk 

A figyelembe veendő tevékenységek 

 

A díjat megvalósított projektekért olyan magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek vagy 

szervezeteknek ítélik oda, akik projektjeik révén az alábbi területeken kivételes teljesítményt 

mutatnak fel és/vagy kimagasló elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot:  

 

 a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve 

az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő 

tevékenység;  

 az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy 

nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó tevékenységek;  

 az aktuális európai évhez kapcsolódó projektek;  

 az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező tevékenységek. 

 

A kuratórium dönthet úgy, hogy a díj valamely konkrét évben történő odaítélése tekintetében 

meghatározza a benyújtandó projektek témáját. 

 

 

3. cikk 

Jogosultsági kritériumok 

 

Kizárólag az uniós tagállamokon belül vagy részben az uniós tagállamokon belül végrehajtott 

projektek (amennyiben a projekt uniós tagállamokon belül végrehajtott része a projekt teljes 

költségvetésének több mint 50%-át teszi ki) vehetők figyelembe. 

 

A díjra azok a magánszemélyek jogosultak, akik vagy valamely uniós tagállam állampolgárai, vagy 

olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik jelölésük vagy jelentkezésük benyújtásának 

időpontjában jogszerűen tartózkodnak az Unió területén. 

 

A díjra azok a jogi személyiséggel rendelkező csoportok, egyesületek és szervezetek jogosultak, 

amelyek jelölésük vagy jelentkezésük benyújtásának időpontjában valamely uniós tagállamban 

nyilvántartásba vannak véve. A jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek és 

szervezetek akkor jogosultak a díjra, ha a projektvezető és a csoportot/egyesületet/szervezetet 

                                                 
1 Az Elnökség 2012. január 16-i, 2013. február 26-i, 2015. december 14-i, 2016. november 21-i és 2020. február 10-i 

határozatával módosított szabályok.   
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képviselő személy vagy valamely uniós tagállam állampolgára, vagy a csoport/egyesület/szervezet 

jelölése vagy jelentkezése benyújtásának időpontjában valamely uniós tagállamban jogszerűen 

tartózkodó harmadik országbeli állampolgár. A jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, 

egyesületek, szervezetek jogosultsága céljából a projektvezető és a csoportot/egyesületet/szervezetet 

képviselő személy azonos lehet. 

 

 

4. cikk 

Kizárási kritériumok 

 

Az alábbi projektekben részt vevő magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek nem 

jogosultak a díjra:  

 

 az uniós költségvetésből 50%-osnál magasabb finanszírozásban részesülő projektek;  

 olyan projektek, amelyek valamely uniós intézménytől, szervtől, hivataltól vagy ügynökségtől 

már kaptak díjat;  

 politikai tisztség vagy választott képviselői megbízatás gyakorlása keretében végzett 

tevékenységek;  

 az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeknek meg nem felelő tevékenységek;  

 profitorientált tevékenységek;  

 állami és kormányzati szervezetek tevékenységei.  

 

Magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek nem jogosultak a díjra, amennyiben 

jogerős ítéletben megállapításra került, hogy bűncselekményt követtek el.  

 

Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek vagy szervezetek nem jogosultak a díjra, 

amennyiben a projektvezetőről vagy az őket képviselő személyről jogerős ítéletben megállapításra 

került, hogy bűncselekményt követett el.  

 

 

5. cikk 

A kitüntetés formája 

 

A díj érdemérem, illetve csoportos díjazás esetén kiállításra alkalmas méretű érem vagy plakett.  

 

A díj szimbolikus értékű; a díjazott semmilyen anyagi juttatásra nem tarthat számot. 

 

 

6. cikk 

Jelölés vagy pályázat 

 

A szabályzat 3. és 4. cikkében szereplő kritériumoknak megfelelő magánszemélyek, csoportok, 

egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak az Európai Polgár 

díjra.  

 

Ezenfelül a 3. cikk második és harmadik bekezdésében foglalt jogosultsági kritériumoknak megfelelő 

magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek egy másik magánszemélyt, csoportot, 

egyesületet vagy szervezetet is jelölhetnek az Európai Polgár díjra.  

 

Csoportok és határokon átnyúló projektek esetében a jelölést vagy a pályázatot azon tagállam nemzeti 

zsűrije vizsgálja meg, ahol a költségvetés szempontjából a tevékenységek többsége megvalósult. 
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A pályázatokat / jelöléseket az EU valamennyi hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. A pályázatok / 

jelölések benyújtásának részleteit a jelölési/pályázati felhívás tartalmazza, amelyet valamennyi 

tagállamban közzétesznek. 

 

A jelöltállítás vagy a pályázat benyújtásának határideje elvben március 31. A jelölések / pályázatok 

benyújtásának határidejét a kuratórium elnöke az Európai Parlament naptárának és az esetleges 

különleges körülményeknek a figyelembevételével módosíthatja.  

 

A jelölésnek vagy a pályázatnak tartalmaznia kell a polgár vagy a csoport/szervezet/egyesület 

képviselője által aláírt nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a polgár/csoport/egyesület/szervezet 

megfelel a 3. cikkben meghatározott jogosultsági kritériumoknak, és nem tartozik a 4. cikkben 

meghatározott kizárási kritériumok hatálya alá. Egyesületek vagy szervezetek jelölése vagy pályázata 

esetén az alapszabályt szintén csatolni kell a jelöléshez vagy pályázathoz. 

 

 

7. cikk 

Nemzeti zsűrik 

 

A legalább három európai parlamenti képviselőből, egy nemzeti civil társadalmi szervezet 

képviselőjéből és egy nemzeti ifjúsági szervezet képviselőjéből álló nemzeti zsűrik a saját 

tagállamukból legfeljebb öt nem rangsorolt lehetséges jelöltre tesznek javaslatot a kuratórium elnöke 

által meghatározott határidőig.  

 

Az adott tagállam kapcsolattartó irodája képviselőket kér fel, hogy éves szinten vegyenek részt a 

nemzeti zsűrik munkájában. A nemzeti zsűrik összetételének a lehetőségekhez mérten tükröznie kell 

az Európai Parlamenten belül képviselt politikai nézetek megoszlását.  

 

Az adott tagállam kapcsolattartó irodája nemzeti civil társadalmi és ifjúsági szervezetek képviselőit 

is felkéri, hogy éves szinten vegyenek részt a nemzeti zsűrik munkájában. 

 

A kuratórium iránymutatásokat ad ki, amelyeket az EP kapcsolattartó irodáinak követniük kell: a) a 

nemzeti zsűrik összetételéről és b) a zsűrik eljárására és különösen a szavazási eljárásra irányadó 

módszertanról. 

 

A nemzeti zsűrik javasolt díjazottak jegyzékére vonatkozó döntésének figyelembe kell vennie 

valamennyi zsűritag véleményét, és külön, világosan meg kell említenie minden olyan ügyet, 

amelyről a zsűri tagjai úgy vélik, hogy a kuratóriumnak tudnia kell.  

 

A javasolt díjazottak kiválasztási folyamatában a nemzeti zsűrik munkáját az Európai Parlament 

kapcsolattartó irodái segítik. A kapcsolattartó irodáknak jelezniük kell és be kell nyújtaniuk minden 

olyan tudomásukra jutott tényállást, amely segítheti a nemzeti zsűrik vagy a kuratórium 

döntéshozatalát. 

 

 

8. cikk 

A díjat odaítélő testület 

 

A díj odaítélésére jogosult testület az „Európai Polgár Díj Kuratóriuma”.  

A kuratórium elnöki tisztét az Európai Parlament elnöke tölti be. Hatáskörét az alelnökre 

ruházhatja.  

 

A kuratórium tagjai a következők:  
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–  a kuratórium elnöke,  

–  az Európai Parlament négy alelnöke,  

–  az Európai Parlament két korábbi elnöke,  

–  két kiemelkedő személyiség; 

– egy páneurópai civil társadalmi szervezet és egy páneurópai ifjúsági szervezet egy-egy 

képviselője. 

 

A tagokat az Európai Parlament Elnöksége nevezi ki.  

 

A kuratórium kidolgozza saját szabályzatát. Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága 

(DG COMM) tölti be a titkárság szerepét, szervezi meg a díjátadó ünnepséget és végzi el a szükséges 

adminisztratív értékelést.  

 

 

9. cikk 

Határozat a díj odaítéléséről 

 

A kuratórium a nemzeti zsűrik által a díjazottaknak tett javaslatok alapján, indokolással ellátott 

határozattal ítéli oda a díjat. 

 

A kuratórium határozata végleges. 

 

A kuratórium elnöke fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze a díj magánszemélyeknek, 

csoportoknak, egyesületeknek vagy szervezeteknek történő odaítélését, ha ellenük bűncselekmények 

miatt bírósági eljárás folyik. A kuratórium elnöke megvárhatja a bírósági eljárás lezárulását annak 

eldöntésére, hogy nekik ítélik-e oda a díjat vagy sem. 

 

A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy visszaélés esetén visszavonja a díjat a díjazott 

polgároktól, csoportoktól, egyesületektől vagy szervezetektől. Visszaélésnek számít a díj 

rosszhiszemű használata, a jogosultsági vagy kizárási kritériumok megkerülése érdekében hamis 

információk benyújtása, vagy a 2. cikkben említett célkitűzésekkel ellentétes tevékenység folytatása, 

beleértve különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájával nyilvánvalóan ellentétes tevékenységeket.  

 

A kuratóriumnak jogában áll továbbá visszavonni a díjat a díjazott személyektől, csoportoktól, 

egyesületektől vagy szervezetektől, ha a díj odaítélését követő 10 éven belül: 

a) jogerős ítéletben megállapításra került, hogy bűncselekményt követettek el;  

b) jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek vagy szervezetek esetében a 

projektvezetőről vagy az őket képviselő személyről jogerős ítéletben megállapításra került, hogy 

bűncselekményt követett el;    

 

A díj odaítélésének felfüggesztése vagy visszavonása esetén a kuratórium lehetőséget biztosít az 

érintett díjazottnak arra, hogy a határozat elfogadása előtt írásbeli észrevételeket nyújtson be.  

 

A díj abban az esetben ítélhető oda posztumusz, ha a 6. cikk hatodik bekezdésében előírt jogosultsági 

és kizárási kritériumokról szóló nyilatkozatot a magánszemély, illetve a csoport, egyesület vagy 

szervezet projektmenedzsere/képviselője az elhalálozása előtt aláírta. 

  

A kuratórium határozatait a kuratórium elnöke által összehívott rendkívüli ülésen jelen lévő tagok 

többségi szavazatával hozza meg. 
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10. cikk 

Éves keret 

 

Tekintettel a díj szimbolikus jellegére, az évente odaítélt díjak száma – a nemek közötti egyensúly 

figyelembevételével – legfeljebb 50 lehet.  

 

A kuratórium tagállamonként legalább egy díjazottat választ ki. Kivételes esetekben a kuratórium egy 

tagállam esetében egynél több díjazottat is választhat. 

 

11. cikk 

Gyakoriság 

 

A díjak odaítéléséről a kuratórium évente egyszer határoz, és határozatairól közvetlenül az 

odaítélésről szóló határozatot követően értesíti a nyerteseket és az őket jelölőket.  

 

A díjazottak listájáról szóló döntést közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.  

 

12. cikk 

A díjátadó ünnepség 

 

A kuratórium az Európai Parlament bármelyik képviselőjét felhatalmazhatja arra, hogy a nevében 

átadja a díjat. A nyilvános díjátadó ünnepségeket a tagállamokban kell megrendezni. Az Európai 

Parlament kapcsolattartó irodái rendezik meg az ünnepségeket, lehetőség szerint az Európai Bizottság 

képviseletei, az „Europe Direct” hálózat és a helyi hatóságok közreműködésével.  

 

Az ünnepséget a díjazott tevékenységek kivételes jellegének hangsúlyozása érdekében a lehető 

legszélesebb körben népszerűsíteni kell.  

 

Minden évben sor kerül egy központi rendezvényre az Európai Parlamentben Brüsszelben vagy 

Strasbourgban, amelyen valamennyi díjazott találkozhat egymással.  

 

Amennyiben egy díjazásra kiválasztott személy visszautasítja a díjat, sem őt, sem – adott esetben – a 

képviselőjét nem hívják meg sem a díjátadó ünnepségre, sem a központi rendezvényre; sem az illető, 

sem a képviselője nem vehet részt ezeken az eseményeken és nem is igényelhetik az esetleges 

útiköltségek megtérítését. 

 

13. cikk  

Szerzői jogok 

 

Az Európai Parlament  fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában 

való, illetve promóciós célú felhasználására. 

 

 

14. cikk 

Felelősség 

 

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny 

visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor. 

 

15. cikk 

A szabályok elfogadása 

 

A versenyen való részvétel a fenti szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti. 


