AZ oRszÁGGYŰLÉs ELNÖKE

MINISZTERELNÖKSÉG

MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER

rópai Bizottság
Magyarországi Képviseleténekvezetője
Eu

pÁr,yAzar
,,Maryarorszátgés a közép-európai térségaz Európai Unióban, az Európai Unió
avilágban'' címmel
eryetemek és a főiskolák fuallgatói szárnára az alábbi térnakörökben

1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi helyzete és várható fejlődési iránya.
2. Magyarországvagr egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
3. Az európai egységes piacjelentősége.
4. Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság
kilépéséneklehetséges hatásai azEUz7-re, az uniós intézményekre és politikákra.

5.

Az Európai Unió válasza az új globátis kihívásokra (pl. migráció, Hímaváltozás,

6.
7.

AzEU-USA-viszonyperspektívái.
Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös

8.

Az

A

energiabiztonság, a pénzügyi és gazdasági válság).

medencei kisebbségi kiizösségek helyzetére.

tekintettel

a

Kárpát-

őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának

lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

pá|yázatra a magyarországi felsőoktatási intézményekalap-; mester- vagy osztatlan
képzésébenrészt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is
oktató felsőoktatási intézményeinek 3o évnélfiata]abb, nappali vagy levelező tagozatos,
\
aktív státuszú hallgatói

jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű páLlyaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy
témát üzsgál. Az e|őző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem
kell bekötni.

A pá|yázat formai követelményeit a fiiggelék tartalmazza.
ApÍlyázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékbankérjükapÉlyáző nevét,
születési dátumát, postacímét(telefonszámát, e-mail-címét), továbbá annak az

megállapítható, vagy amelyikhez a fent említettzárt borítékotnem mellékelték.
A pátyazatot _ egy példányban _ az alábbi címre kérjük küldeni:
tö

Dr. Bárány Tibor
rvényho zási Íőígazgató -helyettes

országgyűlés Hivatala
ro55 Budapest, Kossuth Lajos tér r-3.
(vagy ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Országgyűtés Bp. V. kerület, Balassi
Bálint u. 3. sz. alatti postabontójába).

A páilyáuatbeküldésének határidej e. 2oI7. február z8. (kedd)

A

páLyázatokat az országgyűlés elnöke által felkért szakértőkbőt átló bírálóbizottság
értékeli, ameb fenntartja magának a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel
_ egyes helyezéseket ne ítéljenoda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

Apílyázat díjazása:

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
valamint két különdíj,

(Apályázati díjakat adó

4oo ooo Ft
3oo ooo Ft
2oo ooo Ft
egyenként 15o ooo Ft

és társadalombiztosítási

járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
felajánlásábőlr zot7 őszénkétnapos brtisszeli tanulmányúton vehetnek részt.
A'pá|yázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatőan zot7 tavaszán kerül sor
az országházban. A díjnyertes tanulmányokat az országgyűlés Hivatala honlapján,
elektronikus formában megjelenteti.
Budapest, 2oL6. december 23.

Lázár János

Kövér LászIő

Zupkó Gábor
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oRSZÁGGYÚrÉs uryerere
rŐroaáoari
OHF l4zz-rlzo16.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Dr. Balogh Imre
rektorhelyettes
Budapest
Jázmin u. 10.

ro83

Tisztelt Rektorhelyettes Ur!
Tájékoztatom, hogy az országgÉléselnöke, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
és az Európai nizottság Magyarországi Képviseletének vezetője pá|yázatot hirdet
,,Magyarorsiág és a közép-európai térségaz Európai Unióban, az Ellrőpai Unió a
,rilágb4."' címmel egyetemi és főiskolai hallgatók részére.A pályázaton
*ugyuio'szági, valamint Magyarországga| szomszédos államok magyar nyelven is
ot<tató fekőóktatási intézményeinek 30 érmélfiatalabb, nappali vagy levelező
tagozatos, aktív státuszú hall gatói pályázhatnak.

pá|yázatot, amelyet mellékelten megküldök, az országgyűlés honlapján
(wrvw.parlament.hu) és Facebook-oldalán (facebook.com/orszaggyules) is

A

közzétótriik. A pályaművek benyújtásának határidej

e

i 2ol7 . február z B.

Szeretnénk minél szélesebb körben elérni a hallgatókat, ezért kérem szíves segítségét
abban, hogy _ amennyibe erre lehetőség van _ a mellékeltpá|yázanfelhívást a diákok
a HÖor hónlapján és egyéb internetes felületein is megismerhessék.
Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Bud,apest, 2ol6.december 29.

Tisztelettel:

Dr. Such
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lo55 Budapest, Kossuthtér t-g' telefon: +36
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