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FEDEZD FEL EURÓPÁT! 2019 

Pályázz! Utazz! Szervezz programot! 

 

Nyerjetek kirándulást az Európai Unió Házába, Budapestre! 

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT  

 

 
Pályázat 

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó 

Irodájával, valamint az Innovációs és Technológia Minisztériummal (a továbbiakban: Szervezők) 

együttműködésben pályázatot hirdet vidéki középiskolák részére egynapos budapesti kiránduláson 

történő részvételre, amelyre a 2019/2020-as tanév 2. félévében kerül sor. A kirándulás keretén belül a 

diákok az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament Magyarországi 

Kapcsolattartó Irodájának épületében, a budapesti Millenáris Park területén található Európai Unió 

Házában EU-tanórán vehetnek részt, majd ezt követően városnézésre nyílik lehetőség a fővárosban.  

 

A pályázat célja, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét az Európai Unióra (EU), Magyarország uniós 

tagságának előnyeire, különös tekintettel arra, hogy az EU hogyan járul hozzá Magyarország 

fejlődéséhez. A pályázat tudatosítani kívánja a fiatalokban azt is, hogy mit hozott számukra, 

családjuknak, iskolájuknak vagy lakóhelyüknek az uniós tagság (ideértve például a 

diákcsereprogramokat, az önkéntességi, munkavállalási és továbbtanulási lehetőségeket, valamint az 

európai uniós forrásokból megvalósult országos és helyi szintű fejlesztéseket). 

 

Részvételi feltételek 

 

Az iskolák motivációs levél és a kirándulást követően az iskolájukban megszervezendő uniós 

vonatkozású program tervének benyújtásával pályázhatnak.  

 

A versenyre olyan iskolák jelentkezését várjuk, amelyek diákjai a 2019/2020-as tanévben középiskolai 

tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és a kilencedik vagy ennél magasabb évfolyamra járnak. A 

versenyre valamennyi, a fővároson kívül működő magyarországi középiskolából jelentkezhetnek.  

 

A pályázaton előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek 2017. január 1. óta nem vettek részt a budapesti 

osztálykiránduláson a Fedezd fel Európát! videóverseny keretében, továbbá azok a tanintézmények, 

amelyek a 105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet szerinti kedvezményezett településeken működnek. 

 

Pályázni a mellékelt űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap rövid motivációs részében, maximum 1/2 oldal 

terjedelemben a pályázónak röviden le kell írnia, hogy intézménye miért pályázik, valamint fel kell 

sorolnia az iskola összes uniós vonatkozású versenyben (nemzetközi, országos, megyei) való korábbi 

részvételét (pl. Euroscola, 4 for Europe, Túl az első X-en, Parlamenti Ifjúsági Nap stb.), illetve esetleges 

helyezését 2017. január 1-től kezdődően. Az iskola vezetése a jelentkezéssel vállalja, hogy a 

kiránduláson részt vevő tanulókat a kísérő tanárokkal együtt elengedi a programra. 

 

Uniós vonatkozású program megtartásának vállalása 

 

A program további kitűzött célja, hogy az EU-tanórán, illetve a kiránduláson szerzett ismeretek/ 

élmények/tapasztalatok átadásra kerüljenek a résztvevő iskola többi tanulójának is. Ezért a pályázatban 

minden pályázó tanintézményeknek vállalnia kell, hogy a kirándulás után a saját iskolájában 

megszervez egy uniós vonatkozású programot. Ez lehet például: EU-tanóra, élménybeszámoló a 

kirándulásról, EU-táncház, EU-mozi, EU-gasztró program, Európa-nap, különböző vetélkedők és 
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versenyek (pl. Ki tud többet az Európai Unióról?, rajzpályázat stb.), de egyéb programok 

megszervezése is. Kreatív és egyedi megoldású pályamunkákat várunk. A szakmai zsűri az uniós 

tartalmat, az ötletességet/eredetiséget és a résztvevők várható számát értékeli, nem az anyagi ráfordítást. 

A vállalt program megvalósításáról egy rövid képes vagy videós beszámolót kell készíteni, és 

elektronikusan elküldeni a megvalósítást követő 30 napon belül a következő e-mail címre: 

epbudapest@ep.europa.eu, valamint feltölteni az iskola web- és facebook-oldalaira.  

 

Nyeremény 

 

A program nyertesei, összesen 23 iskola, egynapos budapesti kirándulást nyernek. A kirándulások 2020. 

február 17. és 2020. június 12. között valósulnak meg.  

 

Maximális létszám: 40 fő (kísérő tanárokkal együtt). Pályázatuk pozitív elbírálása esetén javasoljuk, 

hogy a maximális létszámot töltsék fel, hogy minél több diákjuk vehessen részt a programon. 

 

Program  
 

- Reggel utazás Budapestre különbusszal. 

- Érkezés után EU-tanóra 10:30-tól az Európai Unió Házában (1024 Budapest, Lövőház u. 35.)  

- Háromfogásos menüebéd (12:00-13:00). 

- Délután 14:00 órától ingyenes látogatás a Várkert Bazárba, amely európai uniós támogatással épült 

újjá. A belépőt az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja. 

- 15:00 órától 18:00 óráig buszos/gyalogos városnézés idegenvetővel a következő tervezett útvonalon: 

Budai vár, Parlament, Andrássy út, Hősök tere, Városliget.  

- Hazaindulás a délutáni/esti órákban, a szállítást végző céggel előzetesen egyeztetetett időpontban és 

helyszínről. 

 

A programban való részvétel az iskola részéről anyagi hozzájárulást nem igényel. 

 

Amennyiben az iskola egynél több napra szeretné tervezni a kirándulást, a visszaszállítás 

megvalósíthatóságát a szállítást végző céggel szükséges egyeztetni. Minden ezzel kapcsolatosan 

felmerülő pluszköltséget az iskolának szükséges rendeznie (pl. szállásköltség). 

 

Bírálati szempontok 

 

Bírálati szempontok (maximális pontszám) 

Motiváció  40 

Uniós vonatkozású program megtartásának 

vállalása: uniós tartalom, ötletesség/eredetiség, 

résztvevők száma 

40 

Olyan iskola pályázata, amely 2017. január 1. óta 

nem vett részt budapesti osztálykiránduláson a 

Fedezd fel Európát! videóverseny! keretében 

10 

Kedvezményezett térségben működő 

tanintézményből beérkezett pályázat 

10 

Összpontszám 100 

 

Az elbíráláskor csak azok a pályázatok vehetők figyelembe, melyek összpontszáma eléri az 50 pontot.  

 

A pályázatok elbírálása  

 

A beérkezett pályázatokat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament 

Magyarországi Kapcsolattartó Irodája bírálja el az előző pontban megjelölt szempontok alapján.  

 

mailto:epbudapest@ep.europa.eu
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A jelentkezés módja 

 

A pályázó tanintézménynek a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot következő e-mail címére kell 

elküldenie: epbudapest@ep.europa.eu. 

 

Jelentkezési határidő: 2019. december 2.  

 

A nyertesek kihirdetése, értesítése 

 

A nyerteseket a döntés meghozatalát követően, 2020. január 13-ig a pályázati anyagukban megadott 

elérhetőségen (e-mail) értesítjük. 

 

 

Amennyiben további információra van szükségük a pályázattal kapcsolatban, kérjük 

felvilágosításért forduljanak az Európai Unió Házában működő Európa Pont Tájékoztató 

Szolgálathoz az alábbi elérhetőségek egyikén: 

 

Cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 35. 

Telefon: +36 1 209 97 37 

E-mail: euinfo@eu.hu 

Nyitvatartás: munkanapokon 9-18 óra között 

Facebook: facebook.com/europapont 

 

 
Jogok és adatkezelés 
 

A pályázatban való részvétel az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A pályázatban történő 

részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A pályázatban résztvevők tudomásul veszik és 

kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

 

- a Szervezők a megadott adatokat a tanulmányúttal összefüggésben, a kapcsolattartás és 

adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák; 

 

- valamint a budapesti kirándulásról kép, videó és/vagy hangfelvétel készüljön, melyet a 

Szervezők minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, a személyiségi jogok 

maradéktalan betartása mellett, kommunikációs/promóciós célokra kiadványokban, 

honlapokon és közösségimédia-felületen felhasználjanak. 

 

A Szervezők a megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek tovább nem adják, 

csak a nyereményúttal kapcsolatos adminisztrációra használják, és kérésre eltávolítják adatbázisukból. 

Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett történik.  

 
Uniós információk 

 

A pályázók többek között a következő weboldalakon tájékozódhatnak az Unió intézményeiről, 

szakpolitikáiról, programjairól, pályázatairól és aktuális híreiről:  

 

 Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: www.eu.hu 

 Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája: www.europarl.hu 

 Uniós fejlesztések Magyarországon: https://lakossag.szechenyi2020.hu  

 

Ajánlott közösségimédia-oldalak: 

 

 

mailto:epbudapest@ep.europa.eu
mailto:euinfo@eu.hu
http://www.eu.hu/
http://www.europarl.hu/
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Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének FB-oldala: facebook.com/EuropaiBizottsag 

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának FB-oldala: 

facebook.com/Europai.Parlament.Tajekoztatasi.Irodaja 

A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációs FB-oldala: 

https://www.facebook.com/EgyuttFejlodunk 
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