
 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

MAGYAR FIATALOK RÉSZÉRE 

AZ EU JÖVŐJÉRŐL FOLYTATOTT PÁRBESZÉDBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS CÉLJÁBÓL 

 

Az Igazságügyi Minisztérium Varga Judit igazságügy miniszter fővédnökségével tudományos és 

szakmai gondolkodást ösztönző pályázatot ír ki két kategóriában 18-35 év közötti magyar fiatalok 

részére. A pályázati kiírás célja, hogy megismerjük a magyar fiatalok véleményét és észrevételeiket 

bekapcsolhassuk az Európa jövőjéről való közös gondolkodásba. 

A pályázatot két kategóriában írjuk ki. Az első kategória esszé-író pályázat, amelyre tudományos 

alátámasztottságú, szakmai érveket rögzítő munkákat várunk maximum 1 szerzői ív (40.000. karakter) 

terjedelemben. Az esszé lehet önálló munka, vagy két-három szerző közös munkája. A második 

kategóriában rövidebb, 5000-7500 karakter közötti, eredeti gondolatokat közvetítő egyszerzős 

publicisztikai alkotásokat várunk, amelyben a szakmai alátámasztottság mellett a szerző saját 

véleménye, személyes tapasztalatai is megjelennek. Mindkét kategóriában magyar nyelven, jeligével 

ellátva (anonim módon) várjuk a pályamunkákat. A pályázaton részt vehet minden 18-35 év közötti 

magyar állampolgár, határon innen és túl (magyarországi lakóhely nem feltétel).  

Mindkét kategóriában az alábbi témákban készített írásokat várjuk: 

 

1) Magyarország hozzájárulása az európai egység sokszínűségéhez 

2) A szubszidiaritás jelentősége az uniós együttműködésben  

3) Nemzeti érdekérvényesítés az EU-n belül: külföldi példák és jó gyakorlatok 

4) Quo Vadis Europa? Nemzetek Európáért vagy Európa a Nemzetekért?   

5) Az európai polgári kezdeményezések jelentősége az európai demokráciában 

6) A jogállamiság elvének tiszteletben tartása az uniós intézmények működésében 

7) A véleménynyilvánítási és szólásszabadság védelme a digitális világban európai és nemzeti 

megközelítésben 

8) Versenyképes Magyarország egy versenyképes Európában 

9) A nemzeti parlamentek szerepe az európai demokrácia megerősítésében 

10) A V4-ek hozzáadott értéke az európai együttműködés fejlesztéséhez 

11) A jelenlegi bővítéspolitikai perspektívák hatása az EU jövőjére  

 

A pályamunkákat mindkét kategóriában 2021. június 20. napjáig várjuk nyomtatva, két 

példányban az Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárságon (1051 Budapest, Arany János u. 

25.). A pályamunkákat tartalmazó borítékon a jeligét kérjük feltüntetni, továbbá a csomagban egy 

lezárt borítékban a szerző(k) nevét, születési dátumát, a pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez 

való kifejezett (írásbeli) hozzájárulását, továbbá értesítés céljából elérhetőségeit (email cím, 

telefonszám és lakcím). 



 

 

A pályamunkák értékelése 2021. nyarán megtörténik, az ünnepélyes eredményhirdetésre nyár 

végén kerül sor, a járványhelyzet függvényében személyesen vagy online. 

 

Díjazás, elismerések: 

A díjazott pályamunkák megjelentetéséről gondoskodunk, így a pályázat eredményei széles körben 

elérhetővé válnak a nagyközönség és a szakma számára is. 

Lehetőséget biztosítunk a díjazott pályamunkák angol nyelven való nemzetközi közzétételére is. 

A pályázaton I. kategóriában az első három helyezés és két-két különdíjas munka pénzjutalomban 

részesül: 

1. helyezett bruttó 300.000. Ft 

2. helyezett bruttó 250.000. Ft 

3. helyezett bruttó 200.000. Ft 

Különdíjak egyenként bruttó 100.000. Ft 

 

A pályázaton II. kategóriában az első három helyezés és két-két különdíjas munka pénzjutalomban 

részesül: 

1. helyezett bruttó 150.000. Ft 

2. helyezett bruttó 100.000. Ft 

3. helyezett bruttó 50.000. Ft 

Különdíjak egyenként bruttó 50.000. Ft 

 

A díjazott pályamunkák szerzői kerekasztal beszélgetéseken, szakmai vitákon vehetnek részt az 

Igazságügyi Minisztérium képviselőivel együtt. Ezeken a rendezvényeken a díjazott pályamunkákat 

bemutathatják. Ezeket a kutatási eredményeket, véleményeket bekapcsoljuk az EU jövőjéről folytatott 

szakmai diskurzusba is.  

 

Budapest, 2021. április 22. 

 

 

Varga Judit 

Igazságügyi Miniszter 

 

            

 

 

  


