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! a Batthyány lajos Szakkollégium 
„mondd el a véleményed!” címmel  

esszépályázatot hirdet.

a Batthyány lajos Szakkollégi-
um „mondd el a véleményed!” 
címmel – második alkalom-
mal – esszépályázatot hirdet. a 
Szakkollégiumunk a Széchenyi 
István egyetem deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kara 
mellett működik, közösségi éle-
tünk szervezését a hallgatók ön-
tevékenysége fémjelzi, a szak-

mai-tudományos többletképzés 
és tehetséggondozás sokszínű és 
egyre bővülő kínálata jellemzi 
intézményünket. az esszépályá-
zatot azzal a céllal hirdetjük meg, 
hogy lehetőséget biztosítsunk az 
egyetemi felvételi előtt álló ge-
nerációnak arra, hogy véleményt 
formálhasson a világ és ma-
gyarország aktuális kérdéseiről.

Pályázatot az alábbi témákkal  
kapcsolatban lehet benyújtani:

1.  Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi oldalakon.
2.  atomenergia kérdése a XXI. században.
3.  Örök életre börtönbe zárva, avagy a tényleges életfogytiglan meg-

ítélése.
4.  Kötelező olvasmányok a közoktatásban, a műveltség alapja vagy 

csak felesleges teher?
5.  a terrorizmus aktuális kérdései, visszaszorításának lehetőségei.
6.  Járványok visszaszorítása állami eszközökkel.
7.  Szakma vagy diploma?
8.  Ukrán válság.
9.  Külföldi munkavállalás pro és kontra.
10. Szurkolói kártya, avagy hogyan jutunk be a stadionokba?
11. KlIK álom vagy rémálom.
12. népek önrendelkezési joga, önállóság, autonómia vagy beolva-

dás (Skócia, Ukrajna, Palesztina, Székelyföld).
13. Hallgatói képviselet a középiskolában: valóság vagy káprázat.
14. a magyar dohánypolitika: árak növelésével az egészség védelmé-

ben.
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Pályázhatnak
Bármely középfokú köznevelési intézmény tanulói. Pá-

lyázatot csak önállóan lehet benyújtani.

Technikai feltételek

az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 ol-
dalt. Formai kritériumok: Times new Roman be-
tűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt.
az esszé elején kérjük feltüntetni a pályázó nevét, isko-
láját, osztályát valamint elérhetőségeit.
a pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc 
vagy docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre 
kérjük elküldeni.

Beadási határidő: 2015. február 1. 24.00 óra

Eredményhirdetés várhatóan: 2015 februárjában

a legjobb írásművek szerzői értékes ajándékcsomagban 
és elismerő oklevélben részesülnek, valamint a legjobb 
írásműveket elektronikus kötetben jelentetjük meg.

a Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a http://
blszk.sze.hu oldalon találhatóak, illetve dr. Kálmán János igazgatónál a  

szeblszk@gmail.com címen lehet érdeklődni.


