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

esszépályázatot hirdet!

A Batthyány Lajos Szakkollégium a 15 éves fennállása évfordulójának 
ünnepi programsorozata keretében „Mondd el a véleményed!” címmel 
– ötödik alkalommal – esszépályázatot hirdet középiskolások számára. 
A Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kara mellett működik. Az esszépályázatot azzal a céllal 
hirdetjük meg, hogy lehetőséget biztosítsunk az egyetemi felvételi előtt álló 
generációnak arra, hogy véleményt formálhasson a világ és Magyarország 
aktuális kérdéseiről.

Pályázatot az alábbi témákkal  
kapcsolatban lehet benyújtani

1. A jövő járművei - az önvezető autókban rejlő lehetőségek 
és a velük kapcsolatban felmerülő kétségek.

2. Európa térképének változása - a Krím-félsziget helyzete, 
katalán  elszakadási törekvés.

3. Facebook, Instagram, Twitter - a zaklatás új színterei.
4. A modern világ új megélhetési lehetőségei - blogolás, 

posztolás, Youtube videók.
5. Fegyverkérdés az USA-ban.
6. Az Európai Unió jövője - a Brexit lehetséges okai, követ-

kezményei.
7. A bűnmegelőzés hatékony eszközei.
8. Az oktatásügy helyzete - túlterhelt diákok és tanárhiány.
9. Terrorizmus a XXI. században.
10.  A kábítószerek és drogok terjedése a fiatalok körében.
11.  Az értelmi fogyatékos és mozgássérült gyerekek kiszolgál-

tatottsága - intézmény és szakemberhiány.
12.  Migrációs válság – mit tehet Európa?

A fenti témák keretein belül az esszék címe szabadon meghatározható.
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Pályázók köre

Bármely hazai és határon túli középfokú köznevelési intéz-
mény tanulói pályázhatnak. Pályázatot csak önállóan lehet be-
nyújtani.

Technikai feltételek

Az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 oldalt. 

Formai kritériumok: Times New Roman betűtípus, 12-
es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt. Az esszé elején kérjük 
feltüntetni a pályázó nevét, iskoláját, osztályát valamint 
elérhetőségeit.

A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc 
vagy docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre kérjük 
elküldeni.

Beadási határidő: 2018. január 14.

Eredményhirdetés várhatóan 2018 januárjában

A legjobb írásművek szerzői ajándékcsomagban és elismerő 
oklevélben részesülnek, valamint az esszéket elektronikus kö-
tetben jelentetjük meg.

A Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a http://blszk.
sze.hu oldalon találhatóak, illetve Dr. Keserű Barna Arnold igazgatónál a  

szeblszk@gmail.com címen lehet érdeklődni.M
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