
A Katolikus Szeretetszolgálat 
„EMBERI MÉLTÓSÁG TANANYAG” 

című pályázati felhívása 
óvodák és általános iskolák részére 

 
 

A Katolikus Szeretetszolgálat (továbbiakban: KSZ) a „Természetes gyermekáldás” projektje 
keretében nyílt pályázatot hirdet a magyarországi székhellyel rendelkező óvodák és 
alapfokú oktatási intézmények számára az alábbi tárgyban és feltételek mellett: 
 

1. A pályázat tárgya  
 

Felhasználási jog (licenc) az amerikai World Youth Alliance által fejlesztett és a magyar 
nyelvre lefordított „Human Dignity Curriculum” (Emberi Méltóság Tananyag) című, 
ismeretterjesztő és egészségtudatosságot fejlesztő, tanárok munkáját segítő módszertani 
segédanyagra vonatkozóan (továbbiakban: HDC) – 10 oktatási intézmény, azon belül 1-2 
óvoda és 8-9 általános iskola részére.  
 
A Human Dignity Curriculum átfogó antropológiát biztosít a gyermekek számára, lehetővé 
téve számukra, hogy megértsék és kifejezzék emberi méltóságukat, az emberi méltóság és az 
emberi szabadság kapcsolatát, és segítsék őket a szabadság gyakorlása során az emberi 
kiválóság elérése érdekében.  
 
A HDC kilenc évfolyam (az első évfolyam nagycsoportos óvodai korcsoportnak szól, a többi 
általános iskolai osztályoknak szól) részére fejlesztett anyagot foglal magában, ajánlott 
korosztály: 6-14 év. A HDC tananyag a tanárok döntésétől függően akár biológia, akár 
osztályfőnöki óra vagy hittan, ill. etika keretében is bevezethető és oktatható. 
 
2019.12.9-én és 2019.12.10-én szakmai találkozót szervezünk Budapesten, amelyen jelen 
lesznek az amerikai World Youth Alliance képviselői, akik tájékoztató előadást és felkészülést 
tartanak majd az érdeklődő, illetve pályázó iskolák számára. A szakmai találkozó alatt magyar 
tolmácsolás biztosított lesz. 
 
A HDC-ról bővebben a World Youth Alliance honlapján olvashatnak (angolul): 
https://www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum/ 
Tájékoztató anyag (angolul): https://www.wya.net/wp-
content/uploads/2015/03/HDCBook.pdf 
 
2. Felhasználási jog időtartama, korlátozása  
 
A felhasználási jog határozatlan időre szól.  
A felhasználási jog másnak nem engedhető át. 
A HDC kereskedelmi forgalomba nem hozható és pénzért nem árulható. 
A felhasználási jogot a KSZ ingyenesen biztosítja a nyertes pályázó intézmények számára. 
 
Minden nyertes intézmény a HDC valamennyi évfolyamának tananyagát megkapja. 
 



A 10 nyertes pályázó intézménnyel a KSZ felhasználási szerződést fog kötni a jelen pontban 
meghatározott legfontosabb feltételek mentén. 
 
3. A pályázat benyújtására jogosult 
 
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező, állami-, egyházi- vagy magán fenntartású 
óvoda és alapfokú oktatási intézmény. A jelen pályázati kiírás keretében bármely kérelmező 
legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
 
Pályázni lehet a HDC mind a kilenc évfolyam részére fejlesztett tananyagának 
felhasználására, valamint annak minden egyes évfolyamának szóló rész felhasználására is 
külön-külön. 
 
4. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja 
 
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 13., 12:00 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a Katolikus Szeretetszolgálat részére 
az titkarsag@szeretetszolgalat.hu e-mail címen keresztül. 
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. december 18. 
A pályázat eredményeiről e-mailben értesítünk minden pályázó intézményt 2019. december 
18. után. 
 
5. Megvalósítási időszak 
 
A HDC anyag tanítására először a 2019-2020-as tanévben kerülhet sor, azzal, hogy legkésőbb 
2020. május 31-ig kell, hogy megvalósuljon. 
Más későbbi tanévekben a tanítás kezdete és befejezése minden esetben az óvoda ill. az 
általános iskola által meghatározott vagy rá vonatkozó hivatalos tanév kezdete és vége. A 
HDC tananyag felhasználása időben nem korlátozott, az határozatlan időre szól. 
 
6. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok  
 

a) kérelem - a kérelmet a pályázó intézmény vezetőjének aláírásával és pecsétjével 
kell ellátni, és beszkennelni. A kérelem – az indokláson túlmenően – térjen ki arra is, 
hogy a HDC tanítása az egyes évfolyamok részére milyen módon valósulna meg az 
adott intézményben, és ezt milyen ütemezésben tervezik a 2019/2020-as tanévben. 

b) nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény a 2019/2020-as tanévben hány 
évfolyamon és összesen hány osztályban vállalja a HDC tananyagot tanítani 

c) a pályázó intézménynek az Oktatási Hivatal honlapjától lekért adatlapja, amelyből 
kiderül az intézmény szervezeti formája, fenntartója, illetve a képviseletére jogosult 
személy (vezető) adatai 
 
d) a pályázathoz kapcsolódó adatkezelésbe történő beleegyezés (pályázati felhívás 
melléklete) 

 



 
7. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata  
 
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: 

1. a pályázó intézmény határidőben és maradéktalanul nyújtotta-e be a pályázatát; 
2. a pályázó intézmény a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott pályázat 
benyújtására jogosult körbe tartozik-e. 
 

8. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai 
 
Az óvodák és az általános iskolák külön-külön kerülnek értékelésre. 
 
Az óvodák értékelése érkezési sorrend alapján történik. Az az egy-két óvoda kapja meg a 
HDC tananyag 1. évfolyamának felhasználási jogát, amelyik hamarabb küldte be a formai 
követelményeknek megfelelő pályázatát. 
 
A pályázatok értékelése és a felhasználási jog odaítélése általános iskolák esetén az alábbi 
értékelési szempontok szerint történik: 
 
Elsődleges értékelési szempont: az általános iskola a 2019/2020-as tanévben hány 
évfolyamon vállalja a HDC tananyag tanítását 
Másodlagos értékelési szempont: az általános iskola a 2019/2020-as tanévben hány 
osztályban vállalja a HDC tananyag tanítását 
 
A másodlagos értékelési szempont alkalmazására akkor kerül sor, ha az elsődleges szempont 
alkalmazását követően egyenlőség alakul ki két általános iskola között. A KSZ 8-9 általános 
iskolával tervez szerződést kötni. 
 
A pályázati eljárás keretében a felhasználási jog odaítéléséről a Katolikus Szeretetszolgálat 
főigazgatója dönt. A főigazgató által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati 
lehetőségre nincs mód. 
 
 
Kapcsolat és további információ: 
Katolikus Szeretetszolgálat  
Telefon: 06-1-479 2000 
E-mail: titkarsag@szeretetszolgalat.hu 

mailto:titkarsag@szeretetszolgalat.hu


Melléklet: 
 
 

Beleegyezés adatkezelésbe 

 
 
A Katolikus Szeretetszolgálat „Emberi Méltóság Tananyag” című pályázati felhívásra kizárólag 

közérdekből nyilvános személyes adatokat – intézményvezető neve, aláírása -- tartalmazó 

dokumentumok benyújtása szükséges, a támogatói szerződés alapján a dokumentáció 10 

évig kerül megőrzésre. 

A fentiek alapján a pályázatra benyújtott dokumentumokban szereplő adatoknak a pályázati 

eljárás céljából, és kizárólag a pályázathoz kapcsolódó kezelésébe beleegyezem. 

 

Dátum: …………………………………. 

 

 

……………………………………… 

Intézményvezető aláírása 

 

 

Intézmény pecsétje 

 


