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Meghirdetés dátuma: 2015. július 25. 

 

 

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú 

határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság (a továbbiakban: Emlékbizottság) 

létrehozásáról. 

 

A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves 

jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, 

amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is 

használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, 

a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele. Ezek az 

értékek sokkal mélyebben jelen vannak a Magyarországon élők tudatában, mint 

gondolnánk. 

Ehhez az értékőrző, értékmentő, értékteremtő munkához a Bizottságnak szüksége van egy 

olyan szlogenre (jelmondatra), amely kifejezi a reformáció örökségét és rámutat arra a 

jövőorientált tevékenységre, amely az egész nemzet és az egyházak megújulását célozza 

az 500 éves évforduló kapcsán. Mindezekkel összhangban a reformáció kezdetének 500 

éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt 

szlogenpályázatot hirdet. 

 

1. A kiírás célja 

 

1.1. A reformáció örökségét kifejező és az 500 éves évforduló kapcsán az egész nemzet 

és az egyházak megújulását célzó, jövőorientált tevékenységre rámutató frappáns, tömör, 

érdekes, figyelemfelkeltő jelmondatok megalkotása. 

 

2. Pályázat benyújtására jogosultak 

 

2.1. Pályázat benyújtására jogosult életkortól, felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól 

függetlenül bármely természetes személy (kivétel: a Támogatáskezelő közreműködő 

munkatársa, a Reformáció Emlékbizottság Kulturális Munkacsoportja, a Támogató 

képviseletében eljáró személy). 
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3. Támogatható tevékenységek, eredmények 

 
3.1. Egy olyan szlogen (jelmondat) megalkotása, amely kifejezi a reformáció örökségét 

és rámutat arra a jövőorientált tevékenységre, amely az egész nemzet és az egyházak 

megújulását célozza az 500 éves évforduló kapcsán. 

 

4. A díjazás formája és mértéke 

 
4.1. 3 pályázat részesül díjazásban. 

 

1. helyezett: 100 000 Ft, 

2. helyezett: 75 000 Ft, 

3. helyezett: 50 000 Ft jutalomban részesül. 
 

5. A pályázat forrása 

 

5.1. A pályázathoz szükséges forrást a Támogató a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat 1. melléklete XX. EMMI fejezet 

20/55/22 számú „Reformáció Emlékév programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti 

kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít. 

 

6. A pályázatok benyújtásának módja  

 
6.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani.  

FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat 

benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia 

kell az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 

 

6.2. Egy személy egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. 

 

6.3. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni. 

 

6.4. A pályázó személy kizárólag saját szlogennel pályázhat, amely más pályázaton, és 

publikációban még nem szerepelt. 

 

6.5. Egy pályázat keretében legfeljebb 3 db szlogen nyújtható be. 

 

6.6. A pályázó a pályázat véglegesítésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiválasztott 

szlogen(ek) korlátozás és további ellenszolgáltatás nélkül kerülhessen(ek) felhasználásra 

a Támogató és a Támogatáskezelő rendezvényein, elektronikus felületein.  

 

http://www.emet.gov.hu/
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6.7. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a regisztráló 

természetes személynek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen 

pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre: 

 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467 

 
FIGYELEM! Ha 2015. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-
ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a 
kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a regisztráló természetes 
személynek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat 
beadása napjáig kell megküldeni a fenti postacímre. 
 
 

7. A pályázat benyújtásának határideje 

 

7.1. A pályázat benyújtási/véglegesítési határideje: 

2015. szeptember 30. 23:59. 

 
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő 

nem tekinti benyújtott pályázatnak. 

 

8. A pályázat tartalmi bírálata 

 
8.1. A nyertes pályázatokról a Reformáció Emlékbizottság Kulturális Munkacsoportja 

többségi szavazással hozza meg a döntést. 

 

8.2. A tartalmi értékelés szempontjai: a munkacsoport az értékelés során a kreativitás 

és a pályázati kiírás témájának megjelenítése mellett a tartalom eredetiségét és 

érthetőségét is figyelembe veszi. 

 

8.3. Az elbírálás határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 15. nap. 

 

A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja. 

 

9. Döntéshozatal és kiértesítés 

 

9.1. A nyertes pályázatok kiválasztásáról a Támogató dönt. A nyertes pályázók listáját, 

a megítélt díjak összegét a döntést követően a Támogató a www.kormany.hu, a 

Támogatáskezelő a www.emet.gov.hu internetes honlapján teszi közzé, ezt követően a 

Támogatáskezelő elektronikusan (EPER-ben) tájékoztatja a pályázókat a pályázat 

eredményéről. 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.emet.gov.hu/
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10. Díjazás folyósítása 

 

10.1. A díjazás folyósítására a kiértesítéstől számított 30 napon belül kerül sor. 

 

10.2. A díjazás folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a pályázó által az EPER-

ben megadott pénzintézetnél nyitott bankszámlaszámára. 

 

11. Kifogás 

 
11.1. A Reformáció Emlékbizottság Kulturális Munkacsoportja által meghozott döntés 

ellen kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

 

 

12. További információk  

 

12.1. A pályázattal kapcsolatos technikai kérdésekben a Lebonyolító ügyfélszolgálata áll 

rendelkezésre a +36-1-795-5300 telefonszámon, valamint a reformacio@emet.gov.hu 

e-mail címen. 

 

12.2. Egyéb, szakmai jellegű felvilágosítást a Reformáció Emlékbizottság munkatársaitól 

lehet kérni a szlogenpalyazat@reformacio2017.hu e-mail címen. 

 

mailto:reformacio@emet.gov.hu
mailto:szlogenpalyazat@reformacio2017.hu

