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Pályázati feltételek 2020 – IV. Gránit Oroszlán Példakép Díj 

Miért alapítottuk a Gránit Oroszlán Példakép Díjat? 

Szomorú az a társadalmi tendencia, amelynek eredményeképpen a férfiak fokozatosan kiszorulnak a 
családokból, a saját életükből. A történelem során talán soha nem volt ennyire égető a férfiak hiánya, 
mint ma, amikor a válások aránya meghaladta az 50%-ot, és a mikor az elköteleződésre és hűségre 
képes férfiak jelentős része is az ideje túlnyomó részét a családján kívül – a munkahelyén – kényszerül 
tölteni. Úgyis szokták a mai kort nevezni, hogy ez a „hiányzó apák társadalma”. De nem csak a 
családokból, hanem az élet egyéb területeiről is elfogytak a férfiak. A pedagógusi pályáról például, ahol 
pedig mintát adhatnának a férfias viselkedésre a felnövekvő generációknak. De ugyanígy eltűntek a 
férfiak felsőoktatásból is: idén kétszer annyi nő veszi majd át a diplomáját, mint férfi. Ez pedig sem a 
nőknek, sem a férfiaknak nem jó. 
Az egyéni és közös, társadalmi, boldogulás alapja nem az anyagi javak felhalmozásában rejlik. Hisszük, 
hogy a magánéleti és családi siker az, ami értelmesé teszi az emberek túlnyomó többségének az életét.  
Egészséges társadalomra vágyunk, de ilyet csak egészséges, tervekkel, célokkal rendelkező, összefogni 
és együttműködni képes, természetes erejüket teremtésre fogó emberek formálhatnak. Egy ilyen 
társadalom megteremtésének alapfeltétele az erkölcsi alapok megszilárdítása, férfi és nő 
szövetségének megerősítése, egy követhető minta örökül hagyása. Ennek érdekében elengedhetetlen, 
hogy felhívjuk a férfiak figyelmét történelmi felelősségükre, erényeik fontosságára. A családok 
létrejöttéhez, a gyerekek megszületéséhez, a boldog párkapcsolatokhoz önfeláldozásra és 
elköteleződésre képes, példamutató férfiakra van szükség! 

A JÖVÖ OTTHON ÉPÜL! 

 

A férfi minta fontosságára és a férfiak különleges, XXI. századi, társadalomépítő felelősségére szeretnénk 
felhívni a figyelmet a Férfiak Klubja „Gránit Oroszlán” Példakép Díj megalapításával, mely évente kerül 
kiosztásra. 2020-ban már negyedszer díjazzuk a példát mutató és felelősségvállaló férfiakat, a 
hétköznapok hőseit, akik tetteikkel, példamutatásukkal, hitükkel, lelkesedésükkel mindannyiunk javát 
szolgálják. 

  

Az alábbi 5 kategóriában hirdetjük meg a Gránit Oroszlán Példakép Díjat: 

- Apa példakép 
A férfias minta családon belül történő átadása fontosságának, a minőségi apa-gyermek idő 
pótolhatatlanságának, az apa nélkülözhetetlenségének hangsúlyozására létrehozott kategória. 
 
- Férfi pedagógus példakép 
A férfi pedagógushiány negatív hatásainak leküzdésére, a férfi pedagógusok presztízsének növelésére, 
társadalmi felelősségük kiemelésére szolgáló kategória. 
 
- Mester példakép 
Azon edzők, ifjúsági vezetők, népművelők, oktatók, zenekarvezetők. kitüntetésére alapított kategória, 
akik a hivatalos szakmai kereteken túl, az élet dolgaiban is példát mutatnak, támogatják a 
gyermekeket. 
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- Közéleti példakép 
Olyan közéleti személyiségek, írók, művészek, sportolók számára létrehozott kategória, akik már valami 
jelentőset „letettek az asztalra”és követhető példaképek lehetnek. 
 
- Felelős üzletember példakép  
Olyan vállalkozók, cégvezetők, menedzserek, üzletemberek számára kialakított kategória, akik a saját 
szigorúan vett érdekeiken túl messze távolabb látnak és komolyan veszik, hogy felelősségük van az 
egész társadalommal szemben, ami nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul.   

 

Ajánlás, jelentkezés és díjazás menete 

A Gránit Oroszlán Példakép Díj felhívását 2020. szeptember 15-től hirdetjük meg. 

A díjra a nagyközönség 2020. október 4-ig javasolhat jelölteket 5 kategóriában (Apa; Férfi pedagógus; 
Mester; Közéleti példakép; Felelős üzletember), akik a díj szellemiségének megfelelő mintát 
testesítenek meg. Ugyan ebben a jelölési időszakban az ajánlások mellett jelentkezéseket is 
elfogadunk, azaz lehetőség van arra, hogy az arra érdemes jelöltek saját maguk is jelentkezzenek és 
jelöltséget szerezzenek az 5 kategória közül bármelyikben.  

Az egyes kategóriák legjobb 3-3 jelöltjét – a döntősök – a Gránit Oroszlán Testületi választja ki, melyről 
a kiválasztottak értesítést kapnak (2020. november 17-ig).  

A döntősök részvételével Díjkiosztó Gálát rendezünk, ahol átadásra kerül minden kategóriában a Gránit 
Oroszlán Példakép Díj a kategóriánkénti legjobbnak, akit a Gránit Oroszlán Testület választott ki.  A 
díjkiosztó Gálára illusztris helyszínen, nagyszabású Gálaműsor keretén belül kerül sor (a helyszín, 
időpont és dátum a későbbiekben kerül pontosításra, a COVID helyzetre való tekintettel a Szervező 
fenntartja a jogot, hogy az eseményt elhalassza). 

Ajánlások, jelentkezések befogadása, jelölési szabályok 

Az ajánlásokat és jelentkezéseket a http://ferfiakklubja.hu/shop/granitoroszlan2020 oldalon fogadja a 
Szervező. 

Ajánlások, jelentkezések befogadása: 2020. szeptember 15. – 2020. október 4. 

Ajánlani egy személyes történet leírásával lehet, mely tükrözi, hogy a jelölt miért alkalmas a díjra. Az 
ajánláshoz meg kell adni a jelölt nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a kategóriát is, amelyben 
jelölik. A személyes történet tartalmazza a konkrét területet, ahol a jelölt tevékenykedik amennyiben 
releváns (pl. a Mester példakép esetén egy edző jelölésekor derüljön ki a sportág, az edzett korosztály, 
az egyesület, stb. ahol a jelölt tevékenykedik).  

Az ajánlás nem minősül hivatalos jelentkezésnek. Az ajánlott példaképet a Szervező e-mailben vagy 
telefonon felkeresheti. 
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Az ajánlásban beküldött személyes történet, indoklás ne haladja meg a 2000 karaktert. Ennél hosszabb 
írásokat nem tudunk elfogadni.  

Mindenképpen kérjük a jelölőket, hogy lehetőség szerint jelezzék a jelöltjüknek, hogy ajánlották a díjra, 
mivel ezzel kapcsolatban megkereshetjük őt. Kivételt képezhetnek ez alól a közéleti példaképre tett 
jelölések, ahol a jelölők nem feltétlenül tudnak jelezni a jelölteknek. Ebben az esetben a Szervező 
tisztázza, hogy a jelöltek elfogadják-e a jelölést.  

Fontos, hogy a jelölés során olyan elérhetőségeket (e-mail, telefonszám) adjon meg, melyeken valóban 
el tudjuk érni jelöltjét! 

A jó példákra ma nagy szükség van! A díjra jelentkezhetnek a magukat arra érdemesnek tartók is. 
Jelentkezni is online, a megadott elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Az érvényes jelentkezéshez 
szüksége egy legfeljebb 2000 karakter hosszú leírás, mely tükrözi, hogy a jelentkező miért alkalmas az 
adott kategóriában példaképnek. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Jelentkező nevét, e-mail címét, 
telefonszámát, a kategóriát ahová jelentkezik. A jelentkezés indoklásának tartalmaznia kell a konkrét 
területet, ahol a jelölt tevékenykedik amennyiben releváns (pl. a Mester példakép esetén egy edző 
jelentkezésekor derüljön ki a sportág, az edzett korosztály, az egyesület, stb. amiben a jelentkező 
tevékenykedik).  

A jelölők/jelentkezők vállalják, hogy a jelölésben/jelentkezésben csak valós adatokat és információkat 
adnak meg! Fontos, hogy a jelölt/jelentkező jelenleg is magáénak vallja azokat az értékeket, amelyek 
miatt érdemessé vált a jelöltségre.  

Egyéb információkért lásd I. számú melléklet (Részletes Pályázati kiírás) 
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I. számú melléklet – Részletes pályázati kiírás 
1. A pályázat elnevezése, szervezője 

A Pályázat elnevezése: Gránit Oroszlán Példakép Díj (a továbbiakban: „Pályázat”). 

A Pályázat szervezője: 

Férfiak Klubja Non Profit Közhasznú Kft. 
Székhely: 1037, Budapest Zay u. 3. 
Adószám: 18409404-2-06 
Weboldal: www.ferfiakklubja.hu 
Facebook: www.facebook.com/aferfiakklubja  
Továbbiakban: „Szervező”) 
 
2.  Ajánlások, jelentkezések befogadása 

A Pályázatra bárki ajánlhatja ismerősét, férjét, rokonát, gyermeke pedagógusát, mesterét, stb., aki 
megfelel a pályázati feltételeknek és a díj szellemiségét, értékét képviseli. 

Az ajánlásokat és jelentkezéseket a - http://ferfiakklubja.hu/shop/granitoroszlan2020 oldalon fogadja a 
Szervező. 

Ajánlások befogadása: 2020. szeptember 15. – 2020. október 4. 

Ajánlani egy személyes történet leírásával lehet, mely tükrözi, hogy a jelölt miért alkalmas a díjra. Az 
ajánláshoz meg kell adni a jelölt nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, valamint a kategóriát is, 
amelyre jelölik. A személyes történet tartalmazza a konkrét területet, ahol a jelölt tevékenykedik 
amennyiben releváns (pl. a Mester példakép esetén egy edző jelölésekor derüljön ki a sportág, az 
edzett korosztály, az egyesület, stb. ahol a jelölt tevékenykedik).  

Az ajánlás nem minősül hivatalos jelentkezésnek. Az ajánlott példaképet a Szervező  emailben vagy 
telefonon felkeresheti. 

Az ajánlásban beküldött személyes történet, indoklás ne haladja meg a 2000 karaktert. Ennél hosszabb 
írásokat nem tudunk elfogadni.  

Mindenképpen jelezze jelöltjének, hogy ajánlotta a díjra, mivel ezzel kapcsolatban megkereshetjük őt! Az 
ajánlás/jelölés során megadott adatokat a Férfiak Klubja a GDPR irányelvei szerint kezeli és tárolja. A 
jelölteket kizárólag a díjjal kapcsolatban keressük meg. 

Fontos, hogy olyan elérhetőségeket (e-mail, telefonszám) adjon meg, melyen valóban el tudjuk érni 
jelöltjét! 

Jelentkezni egy max. 2000 karakter hosszú jelentkezéssel lehet, mely tükrözi, hogy a jelentkező miért 
alkalmas az adott kategóriában példaképnek. A jelentkezés tartalmazza a Jelentkező nevét, e-mail 
címét, életkorát, telefonszámát, a kategóriát ahová jelentkezik (online regisztráció kitöltése). A díjra 
jelentkezhetnek a magukat arra érdemesnek tartók is. A jelentkezés indoklásának tartalmaznia kell a 
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konkrét területet, ahol a jelölt tevékenykedik amennyiben releváns (pl. a Mester példakép esetén egy 
edző jelentkezésekor derüljön ki a sportág, az edzett korosztály, az egyesület, stb. amiben a jelentkező 
tevékenykedik).  

A jelölők/jelentkezők vállalják, hogy a jelölésben/jelentkezésben csak valós adatokat és információkat 
adnak meg! Fontos, hogy a jelölt/jelentkező jelenleg is magáénak vallja azokat az értékeket, amelyek 
miatt érdemessé vált a jelöltségre.  

 

3. A pályázat időtartama 

A Pályázatra való jelentkezéseket a Szervező az alábbi időtartam alatt fogadja elektronikusan:  

2020. szeptember 15. – 2020. október 4. 

4. Részvétei feltételek 

4.1. A Pályázat ingyenes és nyitott. 

4.2. A Pályázatra jelentkezhet illetve ajánlható minden magyar ajkú, magyarországi és határon túli, 
cselekvőképes, nagykorú természetes személy, aki Magyarországon vagy Magyarországgal 
szomszédos országokban él, (Továbbiakban: „Jelentkező”). 

4.3. Jelöltté az alábbi feltételek teljesülésével válhat valaki: 
 Feleljen meg a Pályázat szellemiségének, alkalmasnak kell lennie a kategóriákat 

megtestesítő példaképnek.  

 Nem lehet büntetett előéletű. 

 A jelölt vagy a jelentkező pályázatában foglaltak, valamint a Pályázat szellemiségének való 
megfelelés igény esetén hitelesíthetőek legyenek más személyek, a jelölt vagy jelentkező 
életkörnyezetében fellelhető információk által. 

4.4. A Pályázaton azon Jelentkező vehet részt, aki a 3. pontban leírt jelentkezési határidő alatt 
maradéktalanul eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

 Jelentkezés honlapunkon - http://ferfiakklubja.hu/shop/granitoroszlan2020 
oldalán…. 

 A jelentkezéshez/ajánláshoz előírt minden adatot megadott, illetve megírta a személyes 
ajánlást vagy a jelentkezés indoklását (feltételek lásd fenti kiírás). 

 Ajánlás esetén az a jelölt vesz részt a pályázaton, aki a Szervező megkeresése után a 
Szervező által a részére megküldött Részvételi nyilatkozatot visszaküldi. 

 A Szervező kérésére szükség esetén egyéb dokumentumokat határidőre megküldi.  

4.5. A Pályázatból kizárt személyek: 
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 A Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

 A Pályázat szervezésében és lebonyolításában közvetlenül közreműködő cégek 
alkalmazottai, valamint a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik. 

 A Jelöl/Jelentkező nem lehet támogatója Fődíjnak és a különdíjaknak. 

 A Jelölt/Jelentkező nem lehet büntetett előéletű. 

 A Testület kizárhatja a Pályázatból azon személyeket, akiket nem tart alkalmasnak a Díj 
szellemisége által képviselt értékek képviseletére, illetve akinek pályázatából (jelentkezés 
illetve ajánlás) nem derül ki egyértelműen, hogy miért alkalmas díjazottnak.  

 A Szervező kizárhatja azon pályázatokat, melyek nem felelnek meg a formai és egyéb 
követelményeknek illetve nem támasztják alá egyértelműen a jelölt alkalmasságát.  

4.6. A jelentkezés során az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadni: név, email cím, életkor, 
esetleg cég/egyesület/iskola stb. neve (ha releváns), lakóhely vagy tevékenység helye (ha releváns). 
(Online jelentkezési ív minden pontjának kitöltése.) 

4.6.1. A Jelentkező tevőlegesen hozzájárul az önmagát és a tevékenységét bemutató 
kommunikációs anyagok (interjú, fotó, videófilm, Facebook megjelenések, stb) elkészüléséhez, 
valamint azok nyilvánosságra hozásához mindenféle ellentételezés igénye nélkül. 

4.6.2. A Jelentkező magára nézve kötelezőnek elfogadja a Pályázati feltételekben 
(továbbiakban: „Feltételek”) leírtakat. A Jelentkező ezen Feltételek elfogadásával hozzájárul, 
hogy az Szervező illetve az erre a tevékenységre szerződött partnere kezelje, tárolja a 
regisztráció során megadott adatait és azokat saját marketing és kommunikációs céljaira 
felhasználja. 

4.6.3. A Szervező kizárólag azt a jelentkezést tekinti érvényesnek, amelyben a Pályázó valós, 
saját személyes adatokat ad meg. A valótlan vagy hibás adatokkal regisztrált Pályázót a 
Szervező jogosult kizárni a Pályázatból. 

4.6.4. A jelentkezés kizárólag a 3. pontban meghatározott időtartamban érhető el. 

4.7. A Szervező a Pályázatból jogosult kizárni azt a Jelentkezőt, aki nem felel meg a jelen Feltételekben 
leírtaknak illetve megítélése szerint nem felel meg a díj által képviselt értékrendnek, illetve akinek 
Jelentkezéséből/Ajánlásából nem derül ki egyértelműen, hogy miért alkalmas a díjra.  

5. Zsűrizés 

A Jelentkezők közül a Gránit Oroszlán Példakép Testület (Továbbiakban: „Testület”) választja ki azokat 
a példaértékű személyeket, akik megfelelnek a díj szellemiségének. 

A zsűrizés 2 szintű és több fordulós. 
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A Szervező az összes jelentkezőből kiválasztja azokat, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek és a 
második fordulóba bekerülnek, majd a Testület az így kialakult rövidített listáról jelöli ki a 
kategóriánkénti 3 díjazottat, aki az adott évben az adott kategóriában a Gránit Oroszlán Példakép Díjat 
kapja. 

A Testület a végső elbírálást az alábbi határidőig elvégzi: 2020. november 14. 

A Testület a saját belátása szerint dönt. A döntés nem megkérdőjelezhető, a Jelentkezők és a Szervező 
is tényként fogadja el azt. 

A díjakat Díjátadó Gála keretén belül adja át a Szervező/Testület egyes tagjai. 

6. Díjazás 

6.1. A Szervező a Testület által kategóriánként kiválasztott díjazottaknak (5 kategóriában 3-3, azaz 
összesen 15 főnek) az alábbi díjakat adja; 

 Minden díjazottról profi portré fotó készül 
 Minden díjazottal Bedő Imre a Férfiak Klubja alapítója interjút készít, melyből 

professzionális kisfilm készül; 
 Minden díjazott meghívást kap a Díjkiosztó Gálára. 
 Minden díjazott egyedi, Botos Péter szobrászművész által tervezett díjat kap. 

6.2. A különdíjakat a Férfiak Klubja támogatói biztosítják. 

6.3. A Szervező fenntartja a díjak változtatásának jogát. 

6.4. Amennyiben a Díjazott bizonyítottan és egyértelműen méltatlanná válik a Díj szellemiségéhez, az 
általa képviselt értékrendhez, úgy a már odaítélt és kiosztott Gránit Oroszlán Példakép Díj az 
elismerést követően bármikor visszavonható. Erről a Díjazottat a Díj alapítója írásban értesíti és a 
visszavonás tényét a médiában megjeleníti.  

7.  A nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

7.1. A Szervező a Testület döntését követően 5 munkanapon belül e-mailben értesíti azokat a 
Jelentkezőket, akik bekerültek a döntősök közé. 

7.2. A Gránit Oroszlán Példakép Díjat elnyertek (összesen 15 fő) nevét a Szervező saját kommunikációs 
csatornáin  hozza nyilvánosságra. 

7.3. A díjak ünnepélyes átadására A Gránit Oroszlán Példakép Díj díjátadó gálaesten kerül sor, melynek 
időpontjáról a szervezők később döntenek a járványügyi helyzet alakulásától függően. 

8. Adózás 

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Nyertesek viselik. Szervezőt a 
Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. 

9. További információk, segítség 

A Pályázat ideje alatt a Jelentkezéssel kapcsolatban további kérdés vagy probléma esetén 
granitoroszlan@ferfiakklubja.hu e-mail címen lehet segítséget kérni. 
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10.  Egyéb tudnivalók 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Feltételekben foglaltakat vagy magát a Pályázatot kiegészítse, 
módosítsa.  

A Szervező visszavonhatja, megszüntetheti vagy módosíthatja a Pályázatot részben vagy egészben bármilyen 
technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Pályázat megszüntetésre kerül, 
a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. 

 A fenti Szabályzatban a magyarországi jog előírásai az irányadók. 

 


