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

esszépályázatot hirdet!

A Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed!” címmel 
– hatodik 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. Valóságshow sztárok, mint példaképek - Mit üzen a 
fiataloknak?

2. Információdömping az interneten - Szükség van-e a XXI. 
században tankönyvekre?

3. Kötelező olvasmányok - Az általános műveltség részei?
4. Magyarország egészségügyi helyzete Európában - 

Fejlesztésre szoruló területek
5. A történelem az élet tanítómestere - Melyik korból 

tanulhatunk a legtöbbet?
6. Globális felmelegedés kezelése - Személyes feladat vagy 

távoli cél?
7. A XXI. század népbetegsége: elidegenedés.
8. A világűr felfedezése - Miért érdemes kutatni?
9. Új, innovatív kutatási területek - Hol érdemes kezdeni?
10. Olimpiák, világbajnokságok - Valóban felfüggeszthető az 

ellenségeskedés?
11.  Terrorválság - A félelemkeltés eszközei
12.  Az adatvédelem határai - Facebook, Twitter, Instagram

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

Bármely hazai és határon túli középfokú köznevelési intézmény 
tanulói pályázhatnak. Pályázatot csak önállóan lehet benyújtani.

Technikai feltételek

Az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 A4-es 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 postai 
elérhetőségeit.

A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc 
vagy docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre kérjük 
elküldeni. A tárgyhoz kérjük feltüntetni: esszépályázat 2019

Beadási határidő: 2019. március 31.

Eredményhirdetés várhatóan 2019 áprilisában

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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