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GYIK – Gyakran ismételt kérdések 

 Mit értünk „projekt” alatt? 

A projekt olyan tervezett munka vagy tevékenység, amely meghatározott időszakon keresztül 
valósul meg, és egy adott célt kíván elérni. 

 Milyen jellegű cselekvésért, tevékenységért vagy projektért kaphatják meg magánszemélyek, 
csoportok, egyesületek vagy szervezetek az Európai Polgár díjat? 

Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 2. cikke szerint: 

„Az Európai Polgár díj olyan magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek vagy 
szervezeteknek ítélhető oda, akik az általuk megvalósított projektek 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 tevékenységek; 

 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 által esetlegesen meghatározott valamely konkrét terület.  

A korábbi díjazottakat itt tekintheti meg. 

 Odaítélhető-e az Európai Polgár díj egy kiemelkedő életmű elismeréseként? 

Nem. Mivel az életmű nem projekt, ezért nem támogatható. Csak konkrét projektek bírálhatók 

el. 

 Milyen projektek kaphatják meg az Európai Polgár díjat? 

Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok jogosultsági kritériumokról szóló 3. cikke szerint:  

„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 projekteknek ezenkívül a fenti első pontban említett (a szabályok 2. cikkében felsorolt) 
területek valamelyikével kell foglalkozniuk, és nem tartozhatnak az Európai Polgár díjra 
vonatkozó szabályok 4. cikkében ismertetett kizárási kritériumok hatálya alá.  

 Vannak olyan jogosultsági kritériumok is, amelyek a díjra felterjeszthető magánszemélyekre, 
csoportokra, egyesületekre és szervezetekre vonatkoznak? 

Igen. Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok jogosultsági kritériumokról szóló 3. cikke 
szerint: 

„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.  

  

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20211104STO16611/award-ceremony-european-citizen-s-prize-2020-and-2021
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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 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.” 

Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok kizárási kritériumokról szóló 4. cikke szerint továbbá: 

„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.” 

 Pályázhat-e, illetve jelölhető-e olyan projekt, amelyet valamely vállalat teljes egészében 
szponzorált vagy finanszírozott? 

Igen, de maga a projekt nem lehet profitorientált. 

 A szervezeti alapszabályt mindenképpen a regisztrációs platformon történő jelentkezéssel 
együtt kell leadni? 

A szervezet vagy egyesület alapszabályát a regisztrációs platformra (EU Survey) kell feltölteni. 

Probléma esetén kérjük, hogy a jelentkezés vagy jelölés benyújtását követően küldjön e -mailt a 
CitizensPrize@europarl.europa.eu címre, feltüntetve a projekt teljes nevét és a jelentkezés vagy 
jelölés időpontját. 

 Mi a teendő, ha a csatolandó fájlok mérete meghaladja az 1 MB maximális feltöltési méretet?  

Kérjük, tömörítse a fájlokat és úgy töltse fel őket, lehetőleg PDF formátumban.  

 Van-e korhatár a jelentkezésre vagy a jelölésre? 

Nem, a jelentkezésre vagy jelölésre nincs korhatár. 

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.adobe.com/acrobat/online/compress-pdf.html


 

3 

 

 Egy európai parlamenti képviselő vagy magánszemély hány magánszemély, csoport, egyesület 
vagy szervezet projektjét jelölheti? 

Az Európai Parlament minden képviselője a díj minden egyes kiírására csak egy magánszemélyt, 
csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhet. 

 Hány projektet jelölhet egy magánszemély, csoport, egyesület vagy szervezet? 

Egy magánszemély, csoport, egyesület vagy szervezet egy másik projektet jelölhet egy 
magánszemélytől, csoporttól, egyesülettől vagy szervezettől az Európai Polgár díjra.  

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 6. cikke: Jelölés vagy pályázat) 

 Van-e különbség aszerint, hogy egy projektet egy magánszemély/csoport/egyesület/szervezet 
vagy egy európai parlamenti képviselő jelöl?  

Nem, nincs különbség. A jelölést benyújtó európai parlamenti képviselők azonban nem vehetnek 
részt az adott jelölést vizsgáló nemzeti zsűriben. 

 Pályázhat-e egy magánszemély, csoport, egyesület vagy szervezet egynél több projekttel? 

Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 3. és 4. cikkében meghatározott kritériumoknak 

megfelelő magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított 
projektekkel pályázhatnak az Európai Polgár díjra. Ily módon többször is pályázhatnak, különböző 
projektekkel. 

 Milyen időszakban kell a projektnek megvalósulnia? 

A szabályok nem térnek ki a projekt megvalósításának idejére. Ajánlatos azonban olyan 
projektekre jelölést vagy pályázatot benyújtani, amelyek a közelmúltban zárultak le, vagy még 

folyamatban vannak. 

 Van-e lehetőség arra, hogy a saját projektünkre vonatkozó pályázat benyújtása mellett valaki 
mást is jelöljünk? 

Igen. 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. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 6. cikke: Jelölés vagy pályázat)  

 Milyen nyelven lehet benyújtani a pályázatot/jelölést?  

A pályázatok/jelölések az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatók.  

Ha valamely transznacionális vagy határokon átnyúló vonatkozású projekt célországa eltér a 
pályázó országától, a projekt leírását lefordítják a nemzeti zsűri közös nyelvére. Ezt a díj titkársága 
szervezi. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 6. cikkének (Jelölés vagy pályázat) negyedik 

bekezdése) 
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 Melyik tagállamban fogják először értékelni a projektet? 

Csoportok és határokon átnyúló projektek esetében a jelölést vagy a pályázatot azon tagállam 
nemzeti zsűrije vizsgálja meg, ahol a költségvetés szempontjából a tevékenységek többsége 
– vagyis a projekt költségvetésének több mint 50%-át kitevő tevékenység – megvalósult. Kétség 

esetén a díj titkársága felveszi a kapcsolatot a pályázóval/jelölővel, hogy megállapítsa, hol került 
sor a projekt megvalósítására. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 6. cikkének (Jelölés vagy pályázat) harmadik 
bekezdése) 

 Újságírók pályázhatnak az Európai Polgár díjra? 

Elvileg bárki pályázhat az Európai Polgár díjra, ha a személy és a benyújtott projekt teljes 
mértékben megfelel a díjra vonatkozó jogosultsági szabályoknak (elsősorban az Európai Polgár 
díjra vonatkozó szabályok 2., 3. és 4. cikkének). 

Ha az újságíró állami vagy kormányzati médiaszervezetnek dolgozik, projektje nagy 
valószínűséggel a 4. cikkben foglalt kizárási kritériumok hatálya alá esik, különös tekintettel arra 
a kitételre, hogy „állami és kormányzati szervezetek tevékenységei” nem jogosultak a díjra.  

Ha azonban az újságíró a szokásos munkáján kívül és díjazás nélkül (például szabadidejében, 

önkéntes alapon) valósított meg egy projektet, akkor jogosult lehet a díjra, ha azt a szabályzat 
összes többi rendelkezése lehetővé teszi.  

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az Európai Polgár díj kuratóriuma dönthet az adott pályázat 
vagy jelölés jogosultságáról, miután annak teljes dokumentációját megvizsgálta. 

 Jogosultak-e a díjra politikai tisztség vagy választott képviselői megbízatás gyakorlása 
keretében megvalósított projektek? 

Nem, politikai tisztség vagy választott képviselői megbízatás gyakorlása keretében me gvalósított 
projektek nem jogosultak a díjra. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 4. cikke: Kizárási kritériumok)  

 Pályázhatok-e olyan projektötlettel, amely még nem valósult meg? 

Nem. A pályázat időpontjában még előkészítés alatt álló projektek nem jogosultak a díjra. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 2. cikke: A figyelembe veendő tevékenységek)  

 Pályázhat-e iskola vagy diákcsoport? 

Igen, mind a magán-, mind az állami iskolák diákjaiból álló csoportok – akár tanárral együtt – 
pályázhatnak olyan projekttel, amelyet a szokásos iskolai tevékenységeken kívül valósítottak 

meg. 

Állami iskolák (szervezetként) nem pályázhatnak, mivel az egyik kizárási kritérium (állami és 
kormányzati szervezetek tevékenységei) hatálya alá tartoznak (az Európai Polgár díjra vonatkozó 
szabályok 4. cikke). 

Magániskolák azonban elvben pályázhatnak szervezetként (amennyiben megfelelnek a díjra 

vonatkozó szabályoknak). 
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 Jogosult-e a díjra olyan pályázat vagy jelölés, amely esetében a benyújtott projekt kutatási  
tanulmány, szakdolgozat vagy disszertáció? 

A szabályok nem zárják ki ezek jogosultságát, amennyiben megfelelnek a pályázati feltételeknek 
(az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 2. és 3. cikke), és nem tartoznak a kizárási 
kritériumok hatálya alá (az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 4. cikke). 

 Odaítélhető-e a díj posztumusz jelleggel? 

A díj akkor ítélhető oda posztumusz jelleggel, ha a regisztrációs űrlapot még az elhalálozás előtt 
benyújtották. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 9. cikke: Határozat a díj odaítéléséről) 

 Ki választja ki a díjazottakat? 

A kiválasztás két szakaszban történik: 

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

képviselőjéből és egy nemzeti ifjúsági szervezet képviselőjéből ál ló nemzeti zsűrik a saját 
tagállamukból legfeljebb öt (nem rangsorolt) lehetséges díjazottra tesznek javaslatot az 
Európai Polgár díj kuratóriuma számára. 

2. A kuratórium a díjazott projekteket e nemzeti zsűrik által biztosított előválogatott projektek 

közül választja ki. 

A kuratóriumot a kuratórium elnöke, az Európai Parlament négy alelnöke, az Európai 
Parlament két korábbi elnöke, két kiemelkedő személyiség, valamint egy páneurópai civil 
társadalmi szervezet és egy páneurópai ifjúsági szervezet egy-egy képviselője alkotja. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 7. (Nemzeti zsűrik) és 8. cikke (A díjat odaítélő 
testület)) 

 Hányan részesülnek Európai Polgár díjban egy-egy évben? 

A kuratórium minden tagállamból kiválaszt legalább egy díjazottat. Kivételes e setekben a 

kuratórium több díjazottat is választhat egy tagállamból. Az évente odaítélt díjak száma azonban 
legfeljebb 50 lehet. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 10. cikke: Éves keret)  

 Mikor értesítik a díjazottakat a díj odaítéléséről? 

A kuratórium közvetlenül az odaítélésről szóló határozatot követően tájékoztatja a díjazottakat 

és az őket jelölőket. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 11. cikke: Gyakoriság)  

 Hol teszik közzé a díjazottak nevét? 

A díjazottak nevét hivatalosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában („C” sorozat), valamint az 
Európai Parlament honlapjának „Díjak” aloldalán hirdetik ki. 

Az Európai Polgár díj kuratóriuma emellett személyre szabott gratuláló levelet küld a 

díjazottaknak. 

(Az Európai Polgár díjra vonatkozó szabályok 11. cikke: Gyakoriság)  

  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/prizes
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 Hogyan tüntetik ki az Európai Polgár díj díjazottjait? 

Elsőként az Európai Parlament tagállami kapcsolattartó irodái szerveznek nemzeti szintű 

ünnepséget az adott tagállam díjazottja(i) tiszteletére. 

Ezt követően ősszel Brüsszelben vagy Strasbourgban központi díjátadó ünnepségre kerül sor, 
amelyen a díj valamennyi nyertese részt vesz. A díjazott, vagy szervezet esetén annak egy 
képviselője utazási és szállásköltségeit az Európai Parlament fedezi.  

 Mennyi pénzt kapnak a díjazottak? 

A díj szimbolikus értéket képvisel: a díjazottak érmet és oklevelet kapnak, és semmilyen anyagi 
juttatásra nem tarthatnak igényt. 

 Kérdésemre nem kaptam választ. Hol kaphatok további tájékoztatást? 

Amennyiben kérdése van, küldje el e-mailben a CitizensPrize@europarl.europa.eu címre, és 
igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni. 

 Hol találhatok naprakész tájékoztatást az Európai Polgár díjról? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/prizes 

Pályázat/jelölés leadása az Unió bármely nyelvén: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022

