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AZ EGSZB 2022. ÉVI CIVIL TÁRSADALMI DÍJÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A kiválóság jutalmazása a civil társadalmi kezdeményezésekben 

 

 

1. A civil társadalmi díj konkrétabb célja és átfogó célkitűzése 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: EGSZB) számára az évente odaítélt díj 

konkrétabb célja az, hogy elismerjük és ösztönözzük a természetes személyek (magánszemélyek) 

és/vagy magánjogi szervezetek (civil társadalmi szervezetek stb.) olyan kezdeményezéseit, amelyek 

nagyban hozzájárultak az európai identitás és az európai integráció elősegítéséhez. 

 

A díj általános célkitűzése, hogy felhívjuk a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet a civil 

társadalom játszhat az európai identitás és polgárság létrehozásában, ezáltal megszilárdítva az európai 

integráció alapját képező közös értékeket is. 

 

2. Az EGSZB 2022-es civil társadalmi díja 

 

2.1 1. kategória: A fiatalok szerepének erősítése 

 

A fiatalokat súlyosan érintette a Covid19-világjárvány. Egyrészt az oktatási intézmények ideiglenes 

bezárása, valamint a társadalmi, kulturális és sporttevékenységek megszakítása gyengítette a fiatalok 

társadalmi kapcsolatait. Másrészt a munkaerőpiacon is kiszolgáltatottabbak voltak, és gyakran 

semmilyen vagy csak gyenge szociális védelemmel rendelkeztek. 2022 februárjában a 25 év alatti 

fiatalok munkanélküliségi rátája 14 % volt az EU-ban, és különösen magas volt Görögországban 

(31,1 %), Spanyolországban (29,8 %), Olaszországban (24,2 %) és Svédországban (22,1 %)1. 

 

Az ifjúsági munkanélküliség hosszú távú következményekkel jár az egyénekre nézve, akik így egy 

„elveszett generáció” tagjai lehetnek. Ezenfelül a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 

részesülő fiatalok nagy száma ugyancsak súlyos veszteség gazdaságaink számára, egyúttal potenciális 

kockázatot jelent demokratikus társadalmaink stabilitására nézve, mivel egyes fiatalok elfordulhatnak 

 
1

 Az Eurostat munkanélküliségi statisztikái. Említést érdemel, hogy a munkanélküli fiatalok egy bizonyos százalékát nem veszik 

figyelembe a hivatalos adatokban, mivel vagy nem folyamodnak munkanélküli ellátásért, vagy nem jelentkeznek munkaközvetítő 

ügynökségeknél, hanem színlelt önálló vállalkozóként keresik kenyerüket, illetve platformalapú munkavégzésből vagy a 

párhuzamos gazdaságból élnek. Ezért feltételezhető, hogy a valós adatok még rosszabbak is lehetnek, mint az Eurostat által közölt 

adatok.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table
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a demokratikus és társadalmi részvételtől. Aggályok merültek fel ugyanis azzal a széles körben 

elterjedt bizalmatlansággal kapcsolatban, amelyet a fiatalok táplálnak a pártpolitikai rendszerek és 

intézmények iránt. Az Európai Parlament nemrégiben készült ifjúsági felmérése szerint bár a 

válaszadók 85 %-a beszélget politikáról a barátaival vagy rokonaival, többségük úgy érzi, hogy nincs 

sok, sőt egyáltalán nincs beleszólása az őket érintő fontos döntésekbe, törvényekbe és politikákba2. A 

nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok esetében a marginalizálódás, a 

szegénység és a tartós munkaerőpiaci kirekesztődés kockázata is nagyobb. 

 

A fiataloknak meg kell küzdeniük az előző generációktól örökölt komoly gazdasági, társadalmi, 

kulturális, politikai és környezeti problémákkal. Aránytalanul érintik őket a gazdasági válságok és az 

azok nyomán bevezetett megszorító intézkedések. A gazdasági helyreállítás céljából bejelentett 

pénzügyi támogatás például terhet ró a jövő nemzedékekre, amelyek továbbra is érezni fogják a 

Covid19 pénzügyi hatását. 

 

Másrészt viszont a zöld és a digitális átállás megújult perspektívát kínál a jövőre nézve, továbbá 

alkalmat arra, hogy a kihívásokat lehetőségekké alakítsuk, és ellensúlyozzuk a világjárvány negatív 

hatásait. Egyre több fiatal alapít például induló vállalkozást a csúcstechnológiát képviselő 

ágazatokban, szociális vállalkozásokat hoznak létre a szolgáltatások – különösen a világjárvány után 

érezhető – hiányának pótlására, vagy pedig előretekintő, fenntartható üzleti modelleket valósítanak 

meg, amelyek a jövedelmezőségük mellett társadalmi hatással is járnak, és ösztönzik a környezeti 

fenntarthatóságot. Az ifjúság európai évéről szóló határozatában az Európai Parlament és a Tanács 

helyesen mutatott rá arra, hogy„Európának szüksége van minden fiatal elképzeléseire, 

szerepvállalására és részvételére egy jobb jövő megteremtéséhez, valamint jövőbeli lehetőségeket kell 

kínálnia a fiatalok számára, egy olyan jövőben, amely zöldebb, digitálisabb és inkluzívabb.”3 Az 

ifjúság európai éve a NextGenerationEU sikeres végrehajtásával együtt biztosít munkahelyeket, 

oktatási és képzési lehetőségeket, különösen a hátrányos helyzetű környezetből, vidéki vagy távoli 

területekről származó, vagy kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó fiatalok számára, és segíti őket abban, 

hogy aktív polgárokká, valamint a gazdaság és a társadalom pozitív változásainak szereplőivé 

váljanak. 

 

Nem utolsósorban – a jelenlegi geopolitikai helyzetet is figyelembe véve – a fiatalokat olyan fontos 

globális kérdések is érintik, mint a béke és biztonság, a fenntartható fejlődés és az újonnan megjelenő 

technológiák, többek között a mesterséges intelligencia kezelése. Nagyon fontos megfelelően értékelni 

az összes politika által a fiatalokra, többek között a jövő generációkra, valamint a kilátásaikra 

gyakorolt hatást. Az éghajlatváltozástól és a fenntartható fejlődéstől kezdve a „termőföldtől az 

asztalig” kezdeményezésen át az új technológiákig a fiataloknak szerepet kell játszaniuk a szociális 

szempontok mérlegelésében és a politikák időtállóvá tételében. Az EGSZB szilárd meggyőződése 

szerint ennek abban kell megtestesülnie, hogy a fiatalok határozott és jelentőségteljes módon részt 

vesznek az uniós döntéshozatali folyamatok minden szakaszában, a jogalkotási javaslatok és 

 
2

 Az Európai Parlament 2021. évi ifjúsági felmérése (Eurobarométer gyorsfelmérés).  

3
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2316 határozata (2021. december 22.) az ifjúság európai évéről (2022) (HL L 462., 

2021.12.28., 1. o.). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2021:462:FULL
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kezdeményezések megfogalmazásától a végrehajtásig, ellenőrzésig és nyomon követésig4. Az 

éghajlati csapások kézzelfoghatóan példázzák a fiatalok készségét arra, hogy aktív és elkötelezett 

polgárokká, valamint a gazdasági és társadalmi változások szereplőivé váljanak.  

 

A minőségi ifjúsági részvétel és a képviseleti mechanizmusok lehetőséget teremtenek a politikai 

döntéshozók, fiatalok és ifjúsági szervezetek közötti partnerségre a fiatalok életét befolyásoló döntések 

befolyásolása érdekében. Legfőbb ideje, hogy a fiatalok meghallgatások és konzultációk helyett közös 

alkotásban, közös tervezésben és koprodukcióban vehessenek részt. E lehetőség megragadása 

biztosítja továbbá, hogy demokratikus rendszereink stabilak és ellenállóak legyenek. Ennek 

előfeltétele, hogy a társadalom összes csoportja részt vegyen a döntéshozatali folyamatokban.  

 

A fiatalok strukturált részvétele az éghajlattal és a fenntarthatósággal kapcsolatban az uniós 

döntéshozatali folyamatban című véleményében az EGSZB egyértelműen hangsúlyozta, hogy az 

ifjúsági szervezetek fontos szerepet töltenek be e tekintetben, mivel széles körű hálózataikon keresztül 

Európában és globálisan is fiatalok millióinak érdekeit képviselik. Kulcsfontosságú szerepük van 

annak biztosításában, hogy a fiatalok ne csak jelen legyenek az intézményekben, hanem értelmes 

módon hozzá is járulhassanak a döntéshozatali folyamathoz. Az ifjúsági szervezetek a fiatalok 

hangjának felerősítésében is segíthetnek, hogy kiálljanak konkrét intézkedések és politikák, valamint 

amellett, hogy a kormányok és az intézmények tartsák magukat vállalásaikhoz5. 

 

Az EGSZB kész arra, hogy sikeres kezdeményezéseire, köztük „A te Európád, a te szavad!” 

rendezvényre és az ifjúsági éghajlati és fenntarthatósági kerekasztalokra építve szerepet játsszon a 

fiatalok intézményekbe vetett bizalmának helyreállításában, a fiatalok és a civil társadalom közötti 

kapcsolatok fenntartásában vagy megújításában, a fiatalok részvételének megerősítésében és az 

ifjúsági hálózatokkal való együttműködés megkönnyítésében. Az EGSZB éppen ezért az ifjúság 

európai éve (2022) keretében úgy döntött, hogy a 13. civil társadalmi díjat (1. kategória) azoknak a 

természetes személyeknek (magánszemélyeknek) és magánjogi szerveknek (civil társadalmi 

szervezeteknek stb.) ítéli oda, akik, illetve amelyek az Unió területén eredményes, innovatív és kreatív 

projekteket hajtottak végre azzal a céllal, hogy a fiatalok sajátos szükségleteinek kezelésével, valamint 

a gazdasági és társadalmi élet minden területén való szerepvállalásuk és részvételük elősegítésével 

jobb jövőt teremtsenek az európai fiataloknak és fiatalokkal. Ily módon a díj arra is felhívja a 

figyelmet, hogy a fiatalok és az ifjúsági szervezetek miként járulhatnak hozzá Európa jövőjének 

alakításához.  

 

2.2 2. kategória: Az európai civil társadalom Ukrajnáért 

 

Az EGSZB határozottan elítélte Ukrajna orosz katonai erők általi invázióját, és ismételten 

hangsúlyozta, hogy az sérti a hatályos nemzetközi szabályokat és megállapodásokat, veszélyezteti az 

európai és a globális biztonságot, és közvetlenül sérti az EU elsődleges célját, „a béke, az általa vallott 

 
4

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A fiatalok strukturált részvétele az éghajlattal és a fenntarthatósággal 

kapcsolatban az uniós döntéshozatali folyamatban (saját kezdeményezésű vélemény) – NAT/788-EESC-2020, 2020. február 20. 

(HL C 429., 2020.12.11., 44. o.). Lásd különösen az 1.1. és a 2.11. bekezdést. 

5
 Uo., 2.9. és 2.10. bekezdés. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:HU:HTML
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értékek és népei jólétének előmozdítás[át]”6. 2022. március 24-i állásfoglalásában az EGSZB 

felszólított az ukrán földön folytatott katonai fellépés azonnali leállítására, hogy elkerülhető legyen a 

polgárokat és a kritikus infrastruktúrákat érő további kár7. 

 

Ugyanakkor az EGSZB számára jelenleg az ukrajnai lakosság védelme az egyik prioritás. A háború 

következtében több millió ember menekült el Ukrajnából. Az EU szolidaritást tanúsított azáltal, hogy 

átmeneti védelmet nyújtott a hazáját elhagyó valamennyi menekültnek. Az EGSZB kitart amellett, 

hogy az ukrajnai háború elől menekülő valamennyi menekültnek – állampolgárságától függetlenül – 

védelmet és megfelelő infrastruktúrához való hozzáférést kell biztosítani, valamint a veszélyeztetett 

csoportok, különösen a nők, gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit 

megfelelően kezelni kell. A szervezett civil társadalom kulcsszerepet tölt be e tekintetben. A civil 

társadalom számos országban egyik napról a másikra mozgásba lendült, és együttműködik a 

hatóságokkal, hogy segítséget nyújtson a háború elől menekülő ukránoknak. Ezek a szervezetek a 

helyszínen tevékenykednek, napi szinten nyújtanak humanitárius segítséget az ukránoknak, és 

érkezésükkor, valamint az európai társadalomba való beilleszkedésük során is támogatják a 

menekülteket8. 

 

Az EGSZB ezért amellett, hogy mélységes sajnálatát fejezi ki az agresszió valamennyi áldozata 

(gyermekek, nők és férfiak), a városok és az infrastruktúra lerombolása, valamint a felbecsülhetetlen 

emberi szenvedés és a környezeti károk miatt, úgy döntött, hogy 13. civil társadalmi díját (2. 

kategória) azoknak a civil társadalmi szervezeteknek, gazdasági társaságoknak vagy 

magánszemélyeknek ítéli oda, akik vagy amelyek az EU vagy Ukrajna területén eredményes, 

innovatív projekteket hajtottak végre azzal a céllal, hogy segítsék az ukrajnai háború következtében 

szenvedő civileket.  

 

3. Pályázati feltételek 

 

3.1 Díjazható pályázók 

 

Az EGSZB civil társadalmi díjára minden természetes személy (magánszemély) és magánjogi 

szervezet (civil társadalmi szervezet stb.) egyformán pályázhat, az alábbiakban ismertetett 

feltételekkel. Közhatóságok, kormányzati szervek és más közjogi szervek nem pályázhatnak. 

 

1) Természetes személyek 

E díj alkalmazásában a természetes személyek magánszemélyek vagy szerződéses kötelékek nélkül 

együttesen fellépő magánszemélyekből álló csoportok. Minden uniós polgár díjazható, függetlenül 

attól, hogy mely országban rendelkezik lakóhellyel. Harmadik országok állampolgárai is díjazhatók, 

amennyiben jogszerűen tartózkodnak az EU területén, A magánszemélyekből álló csoportok kötelesek 

az egyik természetes személyt kapcsolattartóként (vezetőként) megjelölni, aki a díjjal kapcsolatos 

adminisztratív és pénzügyi szempontok tekintetében eljár.  

 
6

 EUSZ 3. cikk (1) bekezdés. 

7
 Az EGSZB állásfoglalása (2022. március 24.): Az ukrajnai háború és annak gazdasági, társadalmi és környezeti hatása. 

8
 Lásd a EGSZB hozzájárulásait a következő címen: https://www.eesc.europa.eu/hu/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-

contributions.  

https://www.eesc.europa.eu/hu/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://www.eesc.europa.eu/hu/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://www.eesc.europa.eu/hu/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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Az EGSZB tagjai, a CCMI küldöttjei, az uniós intézmények és más uniós szervek alkalmazottai, 

továbbá az értékelő bizottság tagjai és rokonaik nem pályázhatnak. 

 

2) Magánjogi szervezetek  

Az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett, helyi, regionális, országos vagy uniós szinten 

tevékenykedő civil társadalmi szervezetek pályázhatnak. E díj alkalmazásában az EGSZB „A 

szervezett civil társadalom szerepe és közreműködése Európa egyesítésében” című véleményében 

szereplő definíció szerint a civil társadalmi szervezetek „olyan szervezetek, amelyek tagjai közérdekű 

célkitűzésekkel és felelősségi körökkel rendelkeznek, és akik közvetítőként járnak el a közszférabeli 

szervezetek és a polgárok között”9. Ezek a szervezetek saját indíttatásból, szaktudásukhoz, 

képességeikhez és szerepvállalási lehetőségeikhez mérten aktívan részt vesznek közügyek 

alakításában. Önállóan tevékenykednek, és a nyilvánosságból csatlakozó tagjaik kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy részt vesznek az említett szervezetek munkájában és tevékenységeiben. Ebbe a 

meghatározásba beletartoznak az úgynevezett munkaerőpiaci szereplők, vagyis a szociális partnerek, a 

társadalmi és gazdasági szereplőket képviselő szervezetek, a valamilyen közös ügyért fellépő nem 

kormányzati szervezetek, például a környezetvédelmi szervezetek, az emberi jogi szervezetek, a 

fogyasztói szövetségek, a jótékonysági szervezetek, a kulturális szervezetek, az oktatási és képzési 

szervezetek stb., a közösségi alapon működő szervezetek, azaz társadalmi kezdeményezésre létrejött 

és a tagság által meghatározott célokat kitűző szervezetek, pl. ifjúsági szervezetek, családi szövetségek 

és valamennyi olyan szervezet, amelynek keretében a polgárok részt vesznek a helyi és a települési 

életben, valamint a vallási közösségek. Díjazhatók emellett az olyan civil társadalmi szervezetek is, 

amelyeket valamilyen jogalkotási vagy szabályozási intézkedés keretében hoztak létre, illetve 

amelyekbe részben vagy egészében kötelező a belépés (pl. szakmai szövetségek)10. 

 

Vállalatok vagy cégek: E díj alkalmazásában a „vállalatok vagy cégek” nyereségszerzés céljából 

létrehozott polgári vagy kereskedelmi jogi szervezetek, többek között szövetkezetek, valamint a 

magánjog hatálya alá tartozó egyéb jogi személyek. Vállalatok vagy cégek akkor pályázhatnak, ha 

azokat valamely tagállam jogszabályai alapján hozták létre, és a létesítő okirat szerinti székhelyük, 

központi ügyvezetésük vagy üzleti tevékenységeik fő helye az EU területén található. Cégek, 

vállalatok esetében azok nonprofit jellegű tevékenysége, például önzetlen kezdeményezése, 

jótékonysági projektje, egyéni vagy szervezeti önkéntessége stb. díjazható.  

 

3.2 Díjazható kezdeményezések 

 

3.2.1 A díjazhatóság formális kritériumai mindkét kategóriában 

 

Az alábbi négy kritériumnak megfelelő kezdeményezések díjazhatók:  

• a kezdeményezés nonprofit jellegű; ilyenek például az önzetlen kezdeményezések, a 

jótékonysági projektek, az egyéni vagy szervezeti önkéntesség stb.; 

 
9

 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A szervezett civil társadalom szerepe és közreműködése Európa egyesítésében” című 

véleménye, CESE 851/1999, 1999. szeptember 22. (HL C 329., 1999.11.17., 30. o.). 

10
 Ez vonatkozik például az osztrák munkaerőpiaci szereplőkre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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• a kezdeményezés 2022. július 31-én (a pályázatok benyújtási határidejének napján) már 

megvalósult vagy még folyamatban van; 

• a kezdeményezés megfelel az egyes kategóriákra vonatkozóan az alábbiakban felsorolt 

tematikus díjazhatósági kritériumoknak; 

• a kezdeményezés az EU területén valósul meg. A 2. kategóriában díjazhatók az 

Ukrajnában végzett tevékenységek is. 

 

Nem tartoznak ide a következő kezdeményezések: 

• kereskedelmi (azaz nyereségorientált) kezdeményezések; 

• olyan tervezett kezdeményezések, amelyek végrehajtása 2022. július 31-én (a pályázatok 

benyújtási határidejének napján) még nem kezdődött meg;  

• a 2. kategória esetében a pályázók által már az ukrajnai háború kitörése előtt megvalósított és 

annak következményeihez közvetlenül nem kapcsolódó kezdeményezések. Díjazhatók 

azonban az olyan meglévő kezdeményezések, amelyeket a célcsoportok újabb szükségleteire 

való gyors reagálás érdekében és a háború következtében felmerülő új vagy súlyosabb 

kihívások megfelelő kezelése érdekében kiigazítottak;  

• dokumentációs és/vagy tájékoztatási és/vagy figyelemfelkeltő tevékenységek, bármiféle és 

bármilyen formátumban készített újságírói, irodalmi vagy tudományos kiadványok, 

audiovizuális termékek és bármilyen műalkotás. 

 

3.2.2 Tematikus díjazhatósági kritériumok az 1. kategóriában – A fiatalok szerepének erősítése 

 

A 2022. évi civil társadalmi díj 1. kategóriájának konkrét célja az Unió területén azzal a céllal 

végrehajtott eredményes, innovatív és kreatív projektek díjazása, hogy a fiatalok sajátos 

szükségleteinek kezelésével, valamint a gazdasági és társadalmi élet minden területén való 

szerepvállalásuk és részvételük elősegítésével jobb jövőt teremtsenek az európai fiataloknak és 

fiatalokkal. 

 

Azok a tevékenységek, kezdeményezések díjazhatók, amelyek a következő területek legalább egyikén 

hozzájárulnak a fiatalok szerepének erősítéséhez: foglalkoztatás és a munkaerőpiacra való belépés, 

ideértve a vállalkozói készségeket is; oktatás és képzés; egészség és jóllét, különösen a Covid19-

világjárvány következményei kapcsán; részvétel a politikai folyamatokban, többek között az 

éghajlatváltozás és az új technológiák területén; a kiszolgáltatott helyzetű csoportok 

szerepvállalásának erősítése; a fiatal multiplikátorok kapacitásépítése.  

 

Konkrétabban a díjra javasolt kezdeményezések a témák széles körét ölelhetik fel. Néhány példa (a 

teljesség igénye nélkül): 

 

• a Covid19-világjárvány fiatalokra gyakorolt negatív hatásának ellensúlyozása, beleértve a 

mentális egészséget is; 

• inkluzív és hozzáférhető vita előmozdítása azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok – köztük 

a kevesebb lehetőséggel rendelkező és kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokhoz tartozók – 

szembesülnek, például társadalmi helyzetükről, az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésükről, 

a munkafeltételeikről és a Covid19-világjárvány fiatalokra gyakorolt hatásáról; 
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• a fiatalok vállalkozó tevékenységének támogatása, például vállalkozói készségeik és 

önfoglalkoztatási lehetőségeik előmozdítása, valamint a fiatal vállalkozók előtt álló sajátos 

kihívások kezelése révén; 

• a fiatal nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítása az esélyegyenlőség biztosításával és a nők 

vállalkozói tevékenységének támogatásával;  

• a fiatalok készségeinek fejlesztése és digitális kompetenciáik előmozdítása; a készséghiány és a 

nemi szegregációs minták kezelése; minőségi és inkluzív oktatás biztosítása a fiatalok, különösen 

a fogyatékossággal élők, a kisebbségekhez vagy a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók 

számára; a fiatalok tudatosságának növelése a környezeti fenntarthatóság fontosságával 

kapcsolatban; a fiatalok segítése abban, hogy releváns tudást és kompetenciákat sajátítsanak el, 

hogy az európai összetartozás érzésétől inspirálva aktív és elkötelezett polgárokká és a változás 

szereplőivé váljanak; 

• az ifjúsági munkanélküliség, a nem fizetett szakmai gyakorlatok elterjedése, valamint a 

bizonytalan vagy rosszul fizetett munkahelyek fiatalok számára való felkínálása elleni küzdelem; 

új lehetőségek és tisztességes munkahelyek előmozdítása például a vidéki vagy távoli területeken 

élő fiatalok, a fogyatékossággal élő fiatalok, a diákok és a fiatal szülők számára; a tisztességes 

munkaerő-toborzási és -megtartási intézkedések előmozdítása a fiatalok számára és a 

munkaerőpiacra való beilleszkedésük elősegítése, hozzájárulva az agyelszívás kezeléséhez és a 

fiatalok gazdasági függetlenségének előmozdításához;  

• a hátrányos helyzetű fiatalok – például a marginalizálódott vagy kiszolgáltatott csoportokhoz 

tartozók, a vidéki, távoli, peremterületi és kevésbé fejlett, valamint a legkülső régiókból származó 

fiatalok, a fogyatékossággal élő vagy kisebbségekhez tartozó fiatalok, valamint a sokrétű 

problémákkal küzdő, személyre szabott útmutatást igénylő fiatalok – sajátos kihívásainak és 

szükségleteinek kezelése;  

• a fiatalok részvétele előtt álló társadalmi, gazdasági, közigazgatási, politikai és kulturális 

akadályok felszámolása, valamint a polgári és politikai szerepvállalásuknak a puszta konzultáción 

és az eseti találkozókon túlmutató előmozdítása a döntéshozatali folyamatok minden szakaszában 

európai, nemzeti és/vagy helyi szinten; a fiatalok aktív szerepvállalásának előmozdítása a főbb 

kihívásokra – például az éghajlatváltozásra, az igazságos átállásra, a fenntartható fejlődésre és az 

új technológiákra – vonatkozó javaslatok előterjesztésében és végrehajtásában; a fiatalokkal a 

politikai javaslatokról és stratégiákról folytatott rendszeres és érdemi párbeszéd lehetőségének 

megteremtése, biztosítva a nehezebben elérhető csoportok bevonását is; a fiatalok meglévő 

részvételének és képviseleti mechanizmusainak tudatosítása; a fiatalok számára megfelelő egyedi 

részvételi minták előmozdítása a digitalizáció figyelembevételével, a megkülönböztetés és a 

kirekesztés minden formájának elkerülése mellett;  

• figyelemfelhívás a politikák generációs hatására és/vagy olyan eszközök kifejlesztése, amelyek 

segítségével az jobban értékelhető; 

• az ifjúsági munka erősítése és a fiatal multiplikátorok, például az ifjúsági vezetők és az 

ifjúságsegítők, valamint az ifjúsági érdekeket képviselők kapacitásépítésének előmozdítása.  

 

3.2.3 Tematikus díjazhatósági kritériumok a 2. kategóriában: Az európai civil társadalom 

Ukrajnáért 

 

A 2022. évi civil társadalmi díj 2. kategóriájának konkrét célja az EU területén és/vagy Ukrajnában 

végrehajtott eredményes, innovatív és kreatív kezdeményezések (beleértve az ifjúsági 
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kezdeményezéseket) díjazása, amelyek célja a háború következtében szenvedő civilek 

megsegítése.  

 

Konkrétabban a díjra javasolt kezdeményezések a témák széles körét ölelhetik fel. Néhány példa (a 

teljesség igénye nélkül):  

 

• humanitárius tevékenységek végrehajtása annak érdekében, hogy a polgári személyek Ukrajnában 

hozzáférhessenek az alapvető cikkekhez, így a vízhez, az élelmiszerhez és az orvosi ellátáshoz;  

• az ukrajnai háború elől menekülő és az EU területére belépő személyek – ukrán és nem ukrán 

állampolgárok – evakuálása, számukra menedék, szükséghelyzeti segély és azonnali segítség 

nyújtása;  

• szociális támogatás, pszichológiai és orvosi segítségnyújtás és lakhatás biztosítása;  

• gyakorlati támogatás és tanácsadás biztosítása a fogadó ország közigazgatási eljárásait, illetve az 

ott elérhető szolgáltatásokat illetően, az ukrán állampolgárok segítése a lakhatáshoz, egészségügyi 

szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, közszolgáltatásokhoz stb. való hozzáféréssel 

kapcsolatos gyakorlati akadályok elhárításában;  

• az ukrán állampolgárok befogadó közösségekbe való társadalmi beilleszkedésének elősegítése és a 

munkaerőpiaci részvételük előmozdítása;  

• képzések, nyelvi képzések és olyan képzések mielőbbi biztosítása, amelyek segítik a gyermekeket 

abban, hogy a helyi gyermekekkel együtt járhassanak iskolába; együttműködés a hatóságokkal a 

befogadási folyamat felgyorsítása érdekében (pl. a bizonyítványok, készségek és képesítések 

osztályozása tekintetében);  

• meghatározott célcsoportok (gyermekek, nők, fogyatékossággal élők stb.) helyzetének kezelése; 

• a kifejezetten az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó dezinformáció elleni küzdelem.  

 

4. Nevezési eljárás és határidő 

 

Nevezni az online nevezési lap kitöltésével lehet (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 

Dokumentumokkal alátámasztott technikai problémák esetén az EGSZB kellően indokolt esetben 

lehetővé teheti a pályázók részére, hogy nevezésüket e-mailen vagy postai úton nyújtsák be. 

 

A nevezésben minden olyan információnak szerepelnie kell, amelynek alapján az értékelő bizottság: 

 

• megállapíthatja, hogy az érintett pályázó teljesíti-e a pályázatra vonatkozó formai 

követelményeket; 

• megállapíthatja, hogy a pályázó esetében nem állnak-e fenn kizáró körülmények; 

• megállapíthatja, hogy a pályázó elfogadja-e a felelősségre, ellenőrzésekre, auditokra és az 

alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseket; 

• érdemben értékelheti az egyes pályázatokat az odaítélési kritériumok vonatkozásában. 

 

A díj átadása előtt az EGSZB a pályázókat arra kéri, hogy nyújtsák be a megfelelően kitöltött és aláírt, 

jogi személyiséget igazoló űrlapot és pénzügyi adatlapot, illetve a megfelelő igazoló dokumentumokat. 

Az űrlapok a következő címeken érhetők el: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
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valamint 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 

 

A pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. Mindazonáltal az értékelési eljárás 

felgyorsítása érdekében az EGSZB méltányolná, ha a nevezési lapot angol vagy francia nyelven 

kaphatná kézhez. 

 

A pályázó a nevezéssel tudomásul veszi és elfogadja a pályázati dokumentumokban szereplő 

feltételeket, és vállalja, hogy adott esetben lemond az általa alkalmazott általános vagy különleges 

feltételekről. 

 

A nevezések benyújtásának határideje: 2022. július 31., (közép-európai idő szerint) 10:00. 

 

Az EGSZB az ez után beérkezett pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázóknak nyomatékosan 

azt tanácsoljuk, hogy pályázatuk benyújtásával ne várjanak az utolsó napig, mivel a hálózat 

túlterheltsége vagy az internetkapcsolat kimaradása nehézségeket okozhat a pályázat beküldésekor. Az 

EGSZB az ilyen nehézségekből eredő késedelmekért nem tehető felelőssé. 

 

Egy pályázó csak egy nevezést nyújthat be. A nevezési lapon a pályázóknak ki kell választaniuk a két 

kategória egyikét. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázat előkészítésével és elküldésével 

járó esetleges költségeket a pályázó viseli. 

 

A pályázók a pályázók egy üzenetet látnak a képernyőn, amelyben megköszönjük a nevezést, és 

felkínáljuk számukra a pályázat kinyomtatásának vagy PDF formátumban való elmentésének a 

lehetőségét.  

 

5. Értékelés és odaítélés 

 

5.1 Az értékelés lépései 

 

Az értékelést egy tíztagú szakértői bizottság végzi („értékelő bizottság”), amelyre költségvetési 

rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények vonatkoznak11. Az értékelés alapjául 

kizárólag a benyújtott nevezési lapon szereplő információk szolgálnak. 

 

Az EGSZB fenntartja annak jogát, hogy az értékelő bizottság tagjainak személyazonosságát titokban 

tartsa. 

 

Az eljárás alatt a résztvevők nem léphetnek kapcsolatba az értékelő bizottság tagjaival semmilyen, a 

díjjal kapcsolatos indokkal. Minden ilyen kísérlet a pályázó kizárását vonja maga után. 

 

Az értékelő bizottság döntései véglegesek és kötelező erejűek, azok ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 
11

 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 (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).  

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=HU
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Az eljárás öt lépésből áll: 

 

(1) a pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése; 

(2) a díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése; 

(3) annak ellenőrzése, hogy a pályázók esetében nem állnak-e fenn a kizáró körülmények; 

(4) a díjra javasolt kezdeményezések minőségének értékelése az odaítélési kritériumok alapján; 

(5) a díj odaítélése. 

 

Az EGSZB a díjazhatóságot, a kizáró körülmények hiányát és a minőséget értékeli, nem 

szükségszerűen ebben a sorrendben. A pályázóknak a díj elnyeréséhez minden lépés során meg kell 

felelniük. A pályázók az eljárás végéig nem kapnak visszajelzést. A pályázókat amint csak lehet – de 

mindenképpen 15 naptári napon belül attól számítva, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő 

meghozta a döntést a díj odaítéléséről (5. lépés), azaz várhatóan 2022. december közepén – értesítik az 

eredményről. 

 

5.1.1 A pályázók részvételi jogosultságának ellenőrzése 

 

A pályázók a fenti 3.1. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén jogosultak a részvételre. 

 

Az EGSZB a nevezési lapon közölt információk alapján értékeli a pályázók részvételi jogosultságát. A 

díj odaítélése előtt a pályázóknak vissza kell küldeniük a megfelelően kitöltött és aláírt, jogi 

személyiséget igazoló űrlapot, az igazoló dokumentumokkal együtt (lásd a fenti 4. pontot). 

 

Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy a fent említett űrlapot és az igazoló dokumentumokat az 

értékelési eljárás során bármikor bekérhesse a pályázóktól. Ilyen esetben a pályázónak késedelem 

nélkül be kell nyújtania az űrlapot és az igazoló dokumentumokat. Amennyiben az űrlapot és az 

igazoló dokumentumokat nem nyújtják be időben, úgy az EGSZB a pályázatot elutasíthatja. 

 

5.1.2 A kezdeményezések díjazhatóságának ellenőrzése 

 

A díjra javasolt kezdeményezések díjazhatóságát az online nevezési lap alapján ellenőrzik. A díjra 

javasolt kezdeményezések a fenti 3.2. pontban foglalt követelmények teljesítése esetén díjazhatónak 

minősülnek. A pályázó egyéb tevékenységeit nem veszik figyelembe. 

 

5.1.3 A kizáró körülmények hiányának ellenőrzése 

 

Annak ellenőrzése, hogy a pályázók esetében nem állnak fenn a költségvetési rendelet 136. és 141. 

cikkében említett és a pályázati dokumentumokban felsorolt kizárási körülmények, az online nevezési 

lap alapján történik. 

 

Az EGSZB fenntartja a jogot arra, hogy igazoló dokumentumok bekérésével ellenőrizze, hogy a 

pályázóra vonatkozik-e a kizárásra okot adó helyzetek bármelyike. A pályázónak ilyen esetben az 

EGSZB által megadott határidőn belül be kell nyújtania a kért dokumentumokat. Amennyiben a kért 

dokumentumokat nem nyújtják be határidőre, az EGSZB a pályázatot elutasíthatja. 
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A pályázó nem köteles benyújtani egy konkrét dokumentumot, ha tájékoztatja az EGSZB-t arról, hogy 

a kérdéses dokumentum valamely nyilvános adatbázison keresztül díjmentesen hozzáférhető. 

 

5.1.4 Minőség-ellenőrzés  

 

Az értékelő bizottság az alábbi odaítélési kritériumok alapján értékeli a pályázatok minőségét. Az 

értékelők csak a díjra javasolt kezdeményezéseket veszik figyelembe, a pályázó egyéb tevékenységeit 

nem. Az egyes kritériumok tekintetében nem állapítanak meg minimumküszöböt. Azok a pályázók 

azonban, akik nem érik el a teljes pontszám legalább 50%-át, tovább nem értékelhetők. 

 

A díj odaítélésének szempontjai – 1. kategória Pontszám 

1. kritérium – Hosszú távú hatás 

Ez a kritérium azt értékeli, hogy mennyire képes a javasolt kezdeményezés 

Európában hosszú távú hatást kifejteni és másokat inspirálni, azaz mennyire 

alkalmazható és adaptálható más, ugyanolyan típusú kedvezményezetteknél 

vagy más típusú kedvezményezetteknél az EU ugyanazon vagy másik 

tagállamában. Ezzel összefüggésben a hatást a javasolt kezdeményezés 

végrehajtásához igénybe vett emberi és pénzügyi erőforrások fényében 

értékeljük.  

35 pont 

2. kritérium – Részvétel és együttműködés 

Ez a kritérium egyrészt azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés milyen 

mértékben vonja be aktívan a résztvevőket és a kedvezményezetteket, másrészt 

pedig azt, hogy mennyire képes a bevált gyakorlatok megosztására és a civil 

társadalmi díj aktuális témájával kapcsolatos ismeretterjesztésre.  

35 pont 

3. kritérium – Innováció és kreativitás 

Ez a kritérium a javasolt kezdeményezés kreativitását, egyediségét és saját 

kontextusához viszonyított innovativitását értékeli. Ebben az összefüggésben 

az innováció egyrészt új elképzeléseket jelent, másrészt meglévő megoldások 

vagy megközelítések alkalmazásának, illetve más helyzetre vagy 

célcsoporthoz igazításának új vagy jobb módját.  

30 pont 

Összpontszám 
100 pont 

(legalább 50 pont) 
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A díj odaítélésének szempontjai – 2. kategória Pontszám 

1. kritérium – Hatás és hatékonyság 

Ez a kritérium azt értékeli, hogy a javasolt kezdeményezés milyen hatást 

gyakorol rövid és hosszú távon, és mennyire képes másokat is inspirálni, azaz 

mennyire alkalmazható és adaptálható más, ugyanolyan típusú 

kedvezményezetteknél vagy más típusú kedvezményezetteknél az EU egyazon 

vagy másik tagállamában. Ezzel összefüggésben a hatást a javasolt 

kezdeményezés végrehajtásához igénybe vett emberi és pénzügyi erőforrások 

fényében értékeljük. Figyelembe vesszük emellett azt is, hogy a 

kezdeményezés alkalmas-e a bevált gyakorlatok megosztására. 

70 pont 

2. kritérium – Innováció és kreativitás 

Ez a kritérium a javasolt kezdeményezés kreativitását, egyediségét és saját 

kontextusához viszonyított innovativitását értékeli. Ebben az összefüggésben 

az innováció egyrészt új elképzeléseket jelent, másrészt meglévő megoldások 

vagy megközelítések alkalmazásának, illetve más helyzetre vagy 

célcsoporthoz igazításának új vagy jobb módját.  

30 pont 

Összpontszám 
100 pont 

(legalább 50 pont) 

 

5.1.5 A díj odaítélése 

 

A díjat az EGSZB ítéli oda az értékelő bizottság értékelése alapján, amely a beérkezett anyagok 

minőségének elbírálását követően szabadon dönt arról, hogy javasolja-e a díjak odaítélését. 

 

Az EGSZB mindkét kategóriában legfeljebb három díjat ítélhet oda az adott kategória három legjobb 

értékelést kapott pályázójának. 

 

6. A díjjal járó pénzösszeg 

 

Az EGSZB a tervek szerint legfeljebb három díjat oszt ki. Az első díj értéke 14 000 EUR. A második 

díj értéke 8 000 EUR. A harmadik díj értéke 8 000 EUR. Amennyiben az első díjat holtversenyben 

megosztják több győztes között, akkor két első díj esetén ezek mindegyikének értéke 11 000 EUR, 

három első díj esetén pedig 10 000 EUR. Az EGSZB nem köteles mindegyik díjat kiosztani. Az 

EGSZB úgy is dönthet, hogy nem ítéli oda a civil társadalmi díjat. 

 

A díjátadó ünnepségre valószínűleg 2022. december 14–15-én az EGSZB plenáris ülése keretében 

kerül sor. Az ünnepségre a győztes pályázók legfeljebb két-két képviselőjét hívják meg, utazásukat és 

szállásukat az EGSZB szervezi, ennek szabályairól pedig a győzteseket idejében értesítik. A fizikai 

jelenlét bármikor helyettesíthető online részvétellel, ha azt a díjátadó ünnepség napján érvényben lévő 

egészségvédelmi és biztonsági szabályok megkövetelik.  

 

A díjakat a díjátadó ünnepséget követő 30 napon belül banki átutalással fizetik ki, amennyiben a 

győztesek minden kért dokumentumot benyújtottak. A díj összegének felhasználására vonatkozó adók 

és illetékek befizetése a győztesek feladata. 
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7. Személyes adatok 

 

A pályázati dokumentumokban szereplő személyes adatok (pl. név, cím) feldolgozása a természetes 

személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 

kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

(EU) 2018/1725 rendelet értelmében történik12. Eltérő rendelkezés hiányában a pályázat 

versenyszabályokkal összhangban történő értékeléséhez kért válaszokat, illetve a személyes adatokat a 

Kommunikáció és Intézményközi Kapcsolatok Igazgatósága kizárólag e célból dolgozza fel. A 

személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk mellékelve találhatók (2. melléklet). 

 

A pályázók személyes adatai rögzítésre kerülhetnek a korai felismerési és kizárási rendszerben 

(EDES), amennyiben a költségvetési rendelet 136. cikkében felsorolt helyzetek valamelyike fennáll. 

További információk a következő honlapon található (angol nyelvű) adatvédelmi nyilatkozatban 

olvashatók: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

8. Közzétételi követelmények 

 

A pályázók a fenti 7. pont sérelme nélkül feljogosítják az EGSZB-t arra, hogy bármilyen nyelven, 

tetszőleges formátumban és eljárással nyilvánosságra hozza a pályázók nevét, a díjra javasolt 

tevékenységeket és a győztesek által elnyert díjak értékét. 

 

A győztesek a díjjal elismert tevékenységre vonatkozó közleményeikben vagy publikációikban jelzik, 

hogy a tevékenység elnyerte az EGSZB civil társadalmi díját. Ez a kötelezettség a díj odaítélésének 

napjától számított egy évig áll fenn. 

 

9. Felelősség 

 

A pályázók a díj vonatkozásában végrehajtott tevékenységeikkel kapcsolatos panaszok tekintetében 

kizárólagos felelősséggel rendelkeznek. 

 

10. Vizsgálatok és ellenőrzések 

 

A győztesek a verseny és az odaítélt díj vonatkozásában elfogadják az EGSZB, az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) és a Számvevőszék által végzett, a költségvetési rendelet 129. cikkében említett 

ellenőrzéseket és auditokat, illetve a fenti 8. pontban foglaltak szerinti közzétételi kötelezettségeket. 

 

11. Alkalmazandó jog, panaszok és illetékes bíróság 

 

A civil társadalmi díjra az uniós jog az irányadó, szükség esetén kiegészítve Belgium nemzeti jogával. 

 

A díj odaítélési eljárásával kapcsolatos észrevételeket a díjat odaítélő hatósághoz lehet benyújtani az 

alábbi 13. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 
12

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, 

szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 93. o.). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=HU
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Amennyiben a pályázók úgy vélik, hogy hivatali visszaélés történt, a panasz alapjául szolgáló 

tényállásról történő tudomásszerzéstől számított két éven belül panasszal fordulhatnak az európai 

ombudsmanhoz (lásd http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

E díjjal kapcsolatos ügyekben az illetékes bíróság az Európai Unió Törvényszéke. 

 

Törvényszék  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

Tel.: +352 43031 

Fax: +352 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

A fellebbezések benyújtásával kapcsolatban a fenti címen lehet tájékoztatást kérni. 

 

12. Szankciók 

 

A hamis nyilatkozatot tevő, illetve szabálytalanságot vagy csalást elkövető pályázók a díj értéke 2–

10%-ának megfelelő pénzügyi szankcióval, illetve az uniós költségvetésből finanszírozott valamennyi 

szerződésből, támogatásból és versenyből való kizárással büntethetők a költségvetési rendelet 

136. cikkében megállapított feltételekkel összhangban. 

 

13. További információk 

 

További információkat a következő címen kaphat: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

A más pályázók számára is releváns kérdéseket és válaszokat az EGSZB weboldalának a civil 

társadalmi díjjal foglalkozó oldalán is közzétesszük (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Az 

EGSZB javasolja, hogy naprakész információkért a pályázók rendszeresen ellenőrizzék a pályázat 

weboldalát. 

 

_____________ 
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