PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS VERSENYSZABÁLYZAT
AZ EGYHÁZ NEVÉBEN - ADD TOVÁBB! PÁLYÁZAT
„A katekéta, szolgálatát a keresztény közösség nevében, püspöki küldetéssel végzi - az Egyház nevében
működik.”
vö. MKD 9.1

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága (székhely: 1053 Budapest,
Papnövelde utca 7., nyilvántartási szám: 01-0012-06) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „MKPK
Hitoktatási Bizottság”) pályázatot hirdet „Az Egyház nevében - Add tovább!" címmel.
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Célunk a digitálisan elérhető kateketikai segédanyagtárunk bővítése, olyan hiteles és minőségi
feladatokkal, leírásokkal, ötletekkel, amelyek:
❖ segítik a katekéták és lelkipásztorok szolgálatát a katekézisben;
❖ jól használhatók a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatásban és/vagy a fakultatív

hitoktatásban, az iskolákban, az óvodákban, és/vagy a plébániai keretekben; valamint
❖ a katolikus egyház gazdag hagyományából merítenek a mai embert megszólítva, motiválva

hitének megismerésében és megélésében.
A Szervező által kiválasztott segédanyagokat – a pályázók hozzájárulása alapján – feltöltjük az
www.e-hittan.katolikus.hu oldalra, annak érdekében, hogy a katekézisben szolgálók számára
általánosan hozzáférhető legyen.
A pályázat nyertesei pénzdíjazásban részesülnek
II. KIK PÁLYÁZHATNAK? (SZEMÉLYI FELTÉTELEK)
A pályázaton részt vehet:
❖ minden katekéta, aki rendelkezik egyházmegye által kiállított „missio canonica”-val, továbbá
❖ minden lelkipásztor.
A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó a pályázatra való jelentkezés
(regisztráció) során elfogadja a jelen versenyszabályzatban, valamint a pályázatra vonatkozó
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
A pályázaton nem vehet részt, aki
❖ a MKPK Hitoktatási Bizottságával szerződésben álló katekéta vagy lelkipásztor;
❖ nem rendelkezik „missio canoncia” engedéllyel;
❖ a jelen versenyszabályzatban, illetve a pályázatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat nem fogadja el;
❖ a jelen versenyszabályzatban rögzített technikai, és tárgyi követelményeknek határidőn belül
nem tesz eleget.
A pályázatból kizárható, aki:
❖ a jelen versenyszabályzatban foglalt feltételeket megsérti vagy egyébként a pályázat során
olyan magatartást tanúsít, amely a Szervező, a Katolikus Egyház vagy más személyek érdekeit,
jó hírnevét, becsületét sérti vagy veszélyezteti;

❖ a pályázati anyagának Szervező általi felhasználásához és publikáláshoz való hozzájárulását
a pályázat alatt visszavonja, vagy jogszabályban meghatározott szerzői jogi rendelkezések
megsértésével –felhasználási engedély nélkül – használja fel más szerzők műveit.
III. HATÁRIDŐK
A pályázatra történő jelentkezésre (regisztrációra)-, valamint a pályázati segédanyagok benyújtására
nyitva álló határidők – a jelen versenyszabályzat II. pontjában szereplő személyi feltételek
fennállásának vizsgálatára tekintettel – elválnak egymástól.
❖ A pályázatra jelentkezni 2021. április 30. napjáig lehet, az alábbi Google Forms

regisztrációs űrlap kitöltésével: https://forms.gle/f3rB9oZadsSuNcnP7.
❖ A pályázati segédanyagok benyújtási határideje: 2021. május 15. (szombat) éjfél.

IV. A PÁLYÁZATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS (REGISZTRÁCIÓ)
A pályázatra jelentkezni a fenti https://forms.gle/f3rB9oZadsSuNcnP7 linken elérhető Google
Forms regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.
A pályázati link tartalmaz egy, a pályázó által kötelezően bejelölendő szerzői jogi nyilatkozatot,
amelyben a pályázó kijelenti, hogy az általa benyújtott pályázati segédanyagok saját, önálló szellemi
termékei és/vagy a segédanyagokban szereplő képek, animációk, videók, stb. felhasználására a
pályázó jogosult.
A pályázó a jelen versenyszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy Google Forms regisztrációs
űrlap kitöltését követően a MKPK Hitoktatási Bizottság a jelen versenyszabályzat II. pontjában
szereplő személyi feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében a pályázó nevét, és
személyazonosító adatait megküldi a pályázó által megjelölt illetékes egyházmegye részére. Az
illetékes egyházmegye a megküldött adatok alapján ellenőrzi, hogy a pályázó rendelkezik-e „mission
canoncia”-val, majd értesíti a MKPK Hitoktatási Bizottságot a vizsgálat eredményéről.
A fenti ellenőrzést követően a jelentkezés elfogadásáról a MKPK Hitoktatási Bizottság
elektronikus úton, e-mailben értesíti a pályázót, a pályázó által megadott e-mail címen.
V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (TECHNIKAI FELTÉTELEK)
A pályázat benyújtására MKPK Hitoktatási Bizottság által küldött jelentkezés (regisztráció)
elfogadásáról szóló e-mail értesítést követően van lehetőség.
A fenti jelentkezés elfogadásáról szóló e-mail értesítés tartalmazza a pályázati űrlap linkjét, amelyen
keresztül a pályázó a pályázatát elektronikus úton be tudja nyújtani.
A pályázati anyagnak összesen tizenkét (12) db, saját készítésű segédanyagból kell állnia. A
pályázat kizárólag elektronikus úton, az e-mailben kapott pályázati űrlap segítségével nyújtható be.
A tizenkét (12) segédanyag mindegyikéhez külön-külön kitöltendő az e-mailben megküldött
rövid pályázati űrlap, ahova a segédanyaghoz tartozó képek, rajzok, ppt-k és egyéb fájlok
feltölthetőek. Tehát egy pályázatban tizenkét (12) darab saját szerzeményű segédanyagot kérünk
beküldeni külön-külön tizenkét (12) darab pályázati űrlapon.
A pályázat személyenként egyetlen kategóriában nyújtható be. A kiválasztott kategórián belül a
segédanyag típusok és a korcsoportok szabadon kombinálhatóak, azonban a pályázatnak
legalább négy (4) különböző segédanyag típust kell tartalmaznia.

1. Pályázati kategóriák
Minden pályázó, a következő kategóriák közül kizárólag egyet választhat:
a) Általános katekézis (nem egyedi igényű csoportokra szabott katekézis)
b) Romapasztorációs katekézis
c) SNI/BTM katekézis
2. Pályázati korcsoportok
Egy pályázó több korcsoportot is választhat, akár mind a tizenkét (12) segédanyag szólhat más-más
korosztálynak. (Ezt az adott segédanyaghoz csatolandó pályázati űrlapon kell majd bejelölni.). A
korcsoportok az alábbiak szerint adhatóak meg:
a) óvoda
b) 1-2. osztály
c) 3-5. osztály
d) 6-8 osztály
e) ifjúság
f) család
g) egyéb, és pedig…
3. Segédanyag típusok
A tizenkét (12) segédanyagnak legalább négy (4) féle segédanyag típust kell tartalmaznia. (Ezt az
adott segédanyaghoz csatolandó pályázati űrlapon kell majd bejelölni). A pályázó az alábbi
segédanyag típusok közül választhat:
a) imádság vezetés (min. 10-15’);
b) témafeldolgozás;
c) projektmunka;
d) beszélgetésvezetés;
e) filmfeldolgozás;
f) órai egyéni feladat, gyakorlat;
g) órán kívüli egyéni feladat, gyakorlat;
h) kiscsoportos gyakorlat, feladat;
i) játékos gyakorlat;
j) digitális feladatcsokor (min. 5 db) - pl. WordWall;
k) alkotó foglalkozás vezetése;
l) egyéb, éspedig...
4. Témaválasztás
A témák szabadon választhatóak, nem megkötöttek. Egy vagy több téma is választható a tizenkét
(12) segédanyaghoz. Téma lehet például: egy ünnep vagy ünnepkör, egy szent, liturgikus téma, bibliai
történetek, konkrét tankönyvi leckéhez tartozó digitális feladatok és gyakorlatok stb. (Ezt az adott
segédanyaghoz csatolandó pályázati űrlapon kell majd megadni.)
VI. PÁLYÁZATI KRITÉRIUMOK (TÁRGYI FELTÉTELEK)
A pályázó az általa benyújtott pályázati segédanyagok tartalmát a – jelen versenyszabályzat V.
pontjában szereplő technikai feltételeken túlmenően – szabadon határozhatja meg, ugyanakkor a
pályázó a pályázati segédanyagok elkészítése, és benyújtása során köteles az alábbi tartalmi
kritériumokat betartani:
❖ minden benyújtott pályázat tartalmának meg kell felelnie a Katolikus Egyház tanításának;
❖ a benyújtott segédanyagok csak jogtiszta fényképeket, videókat, rajzokat és egyéb anyagokat

tartalmazhatnak a források megjelölésével;

❖ az elkészült segédanyagok legyenek kreatívak, részesítsék előnyben az élményszerű

témafeldolgozást, a szemléltetést, lehetőleg legyen köztük innovatív, a hit átadásának
frissességét tükröző anyag;
❖ az anyagok a célcsoport életkori sajátosságaihoz illeszkedjenek;
❖ a feladatok, gyakorlatok megvalósítási folyamata a tanítványok, hallgatóság bevonására
irányuljon;
❖ a segédanyagok kizárólag a pályázó saját szellemi alkotásai lehetnek, ideértve lehetőség
szerint az abban esetlegesen szereplő képeket, videókat, ábrákat, stb. Amennyiben a
segédanyagokban szerepelnek más szerzők és alkotók képei, videói, ábrái, vagy egyéb
szellemi termékei, úgy a pályázónak korlátozás nélkül rendelkeznie kell azok felhasználásához
szükséges engedéllyel, ideértve azok korlátlan átengedhetőségét a Szervező részére.
VII. PÁLYÁZAT ELBÍRÁSA
A pályázatokat a MKPK Hitoktatási Bizottsága által felkért szakértők bírálják el a jelen
versenyszabályzatban rögzített feltételek és kritériumok alapján, majd a pályázatokat három (3)
kategóriába sorolják:
❖ „publikálásra nem javasolt”;
❖ „publikálásra javasolt”;
❖ „publikálásra kiemelten javasolt” (I., II. és III. díjak).
A benyújtott pályázatok 2021. június 30. napjáig elbírálásra kerülnek. Ezt követően, a
publikálásra javasolt, illetve a díjazott pályázatok „jeligéit” a www.e-hittan.katolikus.hu
honlapon tesszük közzé.
A „publikálásra javasolt műveket” a MKPK Hitoktatási Bizottsága a pályázók által a jelentkezés során
megadott előzetes hozzájárulása alapján, a www.e-hittan.katolikus.hu honlapon a szerző nevével
közzéteszi, míg a „publikálásra kiemelten javasolt” díjazott szerzőkkel – a pályázati segédanyagok
MKPK Hitoktatási Bizottsága általi felhasználásra vonatkozó, a jelen versenyszabályzat 1. számú
melléklete szerinti – felhasználási szerződést köt. A felhasználási szerződés keretében kerül sor a
pénzdíjak pályázók részére történő átadására, és a pályázati mű publikálására.
VIII. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A „publikálásra kiemelten javasolt” pályázatokat benyújtó személyek – a felhasználási szerződés
keretében – az alábbiak szerint pénzdíjazásban részesülnek:
3 db – III. díj: 50.000 Ft
3 db – II. díj: 75.000 Ft
3 db – I. díj: 100.000 Ft
A pénzdíjak felhasználási szerződés keretében történő átadása érdekében a Szervező a pályázó által
megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a díjazott pályázókkal, és egyezteti átadás-átvétel,
valamint a felhasználási szerződés megkötésének részleteit.
A pénzdíjazáshoz való jogosultságát elveszíti, aki
❖ a Szervező megkeresésére tíz (10) naptári napon belül nem reagál vagy nem
kezdeményezi, illetve megtagadja a kapcsolat felvételét a Szervezővel;
❖ a felhasználási szerződés megkötését megtagadja, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a
felhasználási szerződés megkötését lehetetlenné teszi;
❖ a felhasználási szerződés megkötésére – a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból –
az értesítését követő harminc (30) naptári napon belül sem kerül sor;
❖ a jelen versenyszabályzatban meghatározott személyi, tárgyi feltételek – így különösen a
szerzői okok, vagy „misson canonica” engedély visszavonása – miatt nem jogosult a

felhasználási szerződés megkötésére és így a pénzdíjazás átvételére, vagy a jogosultságát
más okból elveszíti; vagy
❖ a pályázat során a jelen versenyszabályzatban foglalt bármely előírást súlyos mértékben
megszegi.
Amennyiben a nyertes pályázó a fentiek alapján a pénzdíjazáshoz való jogosultságát elveszti, úgy a
Szervező pótnyertest választ(hat) ki, ugyanakkor a pénzdíjazástól elesett személy a továbbiakban
semmilyen igényt nem tarthat a pénzdíjazásra. A pótnyertes értesítésére és a pénzdíjazás átadására a
nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Amennyiben a pótnyertes is elveszíti a pénzdíjazáshoz
való jogosultságát, úgy az adott pénzdíjazásnak nincs nyertese és az a Szervezőnél marad.
IX. ADATKEZELÉS
A pályázattal kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztató a www.e-hittan.katolikus.hu honlapon,
illetve – ide kattintva – érhető el. A pályázat során végzett adatkezelési folyamatot röviden az alábbi
ábra szemlélteti.
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X. SZERVEZŐ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE
A Szervező minden felelősséget kizár a pályázó jogszabályba, vagy jelen versenyszabályzatba ütköző
magatartásáért, valamint ilyen esetben jogosult ezen pályázókat a pályázatból kizárni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen versenyszabályzatban foglalt feltételeket vagy
magát a pályázatot – akár a pályázat időtartama alatt – egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A
Szervező az esetleges módosításokról, illetve a pályázókat érintő egyéb fontos információkról a
pályázókat a www.e-hittan.katolikus.hu honlapon, illetve e-mailben tájékoztatja, ugyanakkor a
tájékoztatás esetleges elmulasztásáért a Szervező nem vállal felelősséget.
A pályázó által megadott adatok és nyilatkozatok valódiságáért és megfelelőségéért a pályázót terheli
minden felelősség. A pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Szervező nem vállal
felelősséget.

A Szervező a pályázat lebonyolításával kapcsolatban hozott döntéseivel szemben nincs helye
fellebbezésnek.
XI. ZÁRÓ RÉSZ
A pályázók a pályázattal kapcsolatosan felmerült panaszaikkal, észrevételeikkel, továbbá esetleges
kérdéseikkel a Szervezőhöz fordulhatnak a palyazat.mkpk.hb@gmail.com e-mail címen.

Kelt, Budapest, 2021. ___________.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága

AZ EGYHÁZ NEVÉBEN - ADD TOVÁBB!

