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! A Batthyány Lajos Szakkollégium 
„Mondd el a véleményed!” címmel  

fotópályázatot hirdet.

A Szakkollégium a Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kara 
mellett működik és közössé-
gi életének szervezését a hall-
gatók öntevékenysége fémjelzi. 
Emellett a szakmai-tudományos 
többletképzés és tehetséggondo-
zás sokszínű és egyre bővülő kí-
nálata jellemzi intézményünket. 

Ennek a bővülő kínálatnak az 
egyik legfontosabb eleme a nyitás 
a középfokú oktatásban résztve-
vők felé. A fotópályázatot azzal a 
céllal hirdeti meg a Szakkollégi-
um, hogy lehetőséget biztosítson 
az egyetemi felvételi előtt álló ge-
nerációnak arra, hogy véleményt 
formálhasson a világ és Ma-
gyarország aktuális kérdéseiről.

Pályázatot az alábbi témákkal kapcsolat-
ban lehet benyújtani:

1.  Adataim a világhálón, avagy a közösségi média használa-
tának veszélyei.

2.  Közoktatási reform, álom vagy rémálom?
3.  A felsőoktatási felvételi eljárás egy felvételiző szemével.
4.  Közösségi szolgálat, mint az érettségi előfeltétele.
5.  Torrentezés vs. szellemi tulajdon védelme: büntetni, vagy 

legalizálni?
6.  A diszkrimináció tilalma, az esélyegyenlőség megvaló-

sulása.
7.  A fiatalok jövőképe: itthon maradni vagy elmenni?
8.  Legális marihuána, vagy abszolút tilalom?
9.  A menekültek helyzete Magyarországon. A vámosszabadi 

menekülttábor esete.
10. Stadion, vagy kórház?
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Technikai feltételek

Pályázni önálló fotóval, vagy 3 képből álló fotósorozattal illet-
ve fotómontázzsal lehet. A kép mérete legalább 5 Megapixel 
legyen, 300 dpi felbontással, A/4-es méretre igazítva. Bármely 
utólagos képkorrekciós és képmódosító technika (élesítés, szű-
rők, effektek, színmódosítás, HDR, stb.) használata megenge-
dett. A képhez legfeljebb három soros leírást kérünk mellékel-
ni.
A fényképeket elektronikusan a szeblszk@gmail.com címre, és 
nyomtatott formában a Szakkollégium címére kérjük eljuttatni: 
9027 Győr, Budai út 12. A képhez kérjük mellékelni a pályázó 
nevét, iskoláját, osztályát valamint elérhetőségeit. A borítékon 
kérjük tüntessék fel: “Fotópályázat”.

Pályázhatnak
Bármely köznevelési intézmény tanulói. Pályázatot 

csak önállóan lehet benyújtani.

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

janos.kalman88@gmail.com címen lehet érdeklődni.

Beadási határidő: 2013. december 31. 24.00 óra

Eredményhirdetés várhatóan: 2014 februárjában

A legjobb fotók szerzői értékes ajándékcsomagban és elismerő 
oklevélben részesülnek, valamint a legjobb fotókat elektronikus 
albumban jelentetjük meg és számukra kiállítást szervezünk a  

Széchenyi István Egyetemen.


