
 

 

 

Pályázati felhívás egyetemistáknak, főiskolásoknak 
 
 

Ez év május 1-jén lesz tíz éve, hogy hazánk az Európai Unió tagja lett. Itt az ideje 
mérleget vonni: mit hozott Magyarországnak az uniós tagság, milyen kihívásokat, 
lehetőségeket – és ezekkel milyen módon tudtunk élni. A Külügyminisztérium a 
csatlakozási évfordulóhoz kapcsolódóan esszépályázatot hirdet magyarországi 
felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói1 számára. Párbeszédre és 
tényeken, tapasztalatokon alapuló mérleg-készítésre hívjuk fel a fiatalokat. Célunk 
annak sok szempontú, szűkebb- (az egyes szakterületekre fókuszáló) és szélesebb 
látókörű vizsgálata, hogy hogyan élt Magyarország az uniós tagság nyújtotta 
lehetőségekkel tagságunk első tíz évében. 
 

Pályázni minimum 2.000, maximum 3.000 szavas, magyar nyelven elkészített esszékkel 
lehet. A pályázat kötelező eleme az irodalomjegyzék.  
 

A pályázók az alábbi három téma közül egy feldolgozására vállalkozhatnak: 
 

1. A 10 éves uniós tagság magyar szempontból, annak horizontális vagy egy 
szakpolitika szempontjából történő értékelése. 

2. A magyar uniós tagság humán dimenziója: milyen változásokat, lehetőségeket és 
kihívásokat hozott a hétköznapokban (pl. munka, mobilitás, tanulás) az EU-
tagság, az egységes piachoz való csatlakozás.  

3. Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma az Unió és milyen Európát szeretnék a 
jövőben? – szubjektív vélemény a magyar EU-tagság első tíz évéről és Európa 
jövőjéről.  

 

A beérkezett pályaműveket a Külügyminisztérium, egyetemi oktatók, a Magyar Külügyi 
Intézet, a TEAM Europe Magyarország képviselői és egy újságíró által alkotott szakmai 
zsűri bírálja el. 
 

Az esszéket a Külügyminisztérium 2014. március 17-ig várja az eu10@mfa.gov.hu e-
mail címen. Kérjük a pályázókat, hogy az esszéjüket tartalmazó elektronikus levél 
tárgyába ezt írják: „Tíz éve az Európai Unióban – pályázat egyetemistáknak”. A pályázók 
esszéjük beérkezéséről visszaigazolást kapnak. 
 

Az esszépályázat első három helyezettje az alábbi nyereményekben részesül: 
  

1. díj: gyakorlati lehetőség az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletén és egy brüsszeli tanulmányút az Európai Bizottsághoz. 

2. díj: gyakorlati lehetőség a Külügyminisztériumban. 
3. díj: egy Amazon Kindle 5 e-book olvasó uniós tartalommal. 

 
A nyertes pályázók meghívást kapnak a tízéves uniós tagság kiemelt kormányzati 
rendezvényeire ez év április végén, ahol a pályázat díjátadására is sor kerül. 

                                                           
1
 Kérjük a pályázókat, pályázatukban nevük mellett szerepeltessék, hogy mely felsőoktatási intézmény hallgatói. 
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