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Tisztelt Rektor 0r!

T6j6koztatom, hogy az Orszhgg'.fi16s elnrike, a Miniszterelnriks6get vezet6 miniszter
6s az Eur6pai Bizottsdg Magyarorszilgi K6pviselet6nek vezet6je p6ly6zatot hirdet
,,Magyarorszhg 6s a kciz6p-eur6pai t6rs6g az Eur6pai Uni6ban, az Eur6pai Uni6 a
vil6gban" cimmel egyetemi 6s f6iskolai hallgat6k r6sz6re. A p6ly6zaton
magyarorszhgi, valamint Magzarorsz6ggal szomsz6dos 6llamok magyar nyelven is
oktat6 fels6oktat6si int6zm6nyeinek 30 6vn6l fiatalabb, nappali vagy levelez6
tagozatos, aktiv st6tuszri hallgat6i p6ly6zhatnak.

A pillyhzatot, amelyet mell6kelten megktildok, az Orsz6ggyiil6s honlapj6n
(www.parlament.hu) 6s Facebook-oldal6n (facebook.com/orszaggyules) is
kozz6tettiik. A p6lyamilvek benyrijtds6nak hat6rideje: 2or7. februAr 28.

Szeretn6nk min6l sz6lesebb krirben el6rni a hallgat6kat, ez6rt k6rem szives segits6g6t
abban, hogy - amennyibe erre lehet6s6g van - a mell6keltpillyilzati felhiv6st a di6kok
a gOOf honlapj6n 6s egy6b internetes feliiletein is megismerhess6k.

Segit6 kcizremiikod6s6t el6re is kriszcinom.

Budapest, 2cl6. december 29.

Tisztelettel:

urvl.t\-/
Dr. Such Gycirgy
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to55 Budapesf, Kossuth tdr t3. telefon: +36 t 44t 4zoo
www.parlament.hu
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AZ ORSZAGGYULES ELNOKE MINISZTERELNOIcEG

MINISZTERELNOKSEGET VEZET6 MINISZTER

Eu r6pai Bizottsdg
Magyarorszdgi K6pviselet6nek vezet6je

pAT,YAZAT
,rMaryarorsz6g 6s a kiiz6p-eur6pai t6rs6g az Eur6pai Uni6ban, az Eur6pai Uni6

avil6gban" cimmel

egyetemek 6s a f6iskol6k hallgat6i sz6rnira az alibbi t6makiiriikben

1. Egy szabadon vilasztott uni6s politika jelenlegi helyzete 6s v6rhat6 fejl6d6si ir6nya.

2. Magyarorszhgvagy egy m6sik EU-tagdllam eur6pai uni6s tags6g6nak tapasztalatai.

3. Az eur6pai egys6ges piacjelent6s6ge.

4. Az Eur6pai Uni6 helyzete a Brexit n6pszavazils ut6n. Az Egyesiilt Kirdlys6g
kil6p6s6nek lehets6ges hatdsai azEUzT-re, az uni6s int6zm6nyekre 6s politik6kra.

5. Az Eur6pai Uni6 v6lasza az rij glob6lis kihivdsokra (pl. migr6ci6, klimav6ltozAs,
energiabiztonsAg, a p6nziigyi 6s gazdas6gi v6ls6g).

6. AzEU-USA-viszonyperspektiv6i.

7. Az uni6s csatlakoz6s tdrsadalmi vonatkoz6sai, kiilciniis tekintettel a K6rp6t-
medencei kisebbs6gi kcizriss6gek helyzet6re.

8. Az 6shonos nemzeti kiiztiss6gek helyzet6nek v6delme 6s el6mozdit6s6nak
lehet6s6gei az Eur6pai Uni6ban (pl. polg6ri kezdem6nyez6s).

A pillyilzatra a magyarorsz6gi fels6oktat6si int6zm6nyek alap-, mester- vagy osztatlan
k6pz6s6ben r6szt vev6, valamint a Magyarorsz6ggal szomsz6dos 6llamok magyar nyelven is
oktat6 fels6olitat6si int6zm6nyeinek 3o 6vn6l fiatalabb, nappali vagy levelez6 tagozatos,
aktiv stdtuszir hallgat6i jelentkezhetnek.

Pilyhzni magyar nyelvii pilyamiivel lehet, amely a meghirdetett t6mak<iriik kiiziil egy
t6m6t vizsg6l. Az el6z6 6vek pilyamiiveit nem lehet irjb6l benyujtani. A p6lyamiiveket nem
kell bektitni.

A pillyilzaI formai kiivetelm6nyeit a fiiggel6k tartalmazza.

A pAlyilzalot jelig6vel kell ell6tni. E jelig6vel ell6tott zArt borit6kban k6rjiik a pflyilz6 nev6t,
sziilet6si ddtum6t, postacim6t (telefonszilmAt, e-mail-cim6t), tov6bb6 annak az
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egyetemnek, f6iskol6nak a megnevez6s6t (felscioktatdsi int6zm6ny, kar, szak, .6r4olyam),
af,ol tanulm6nyait folytatja. frv6nltelen az a pAlyazat, amelyb6l a p6lyAz6 szem6lye

meg6llapithat6, vagy amelyikhez a fent emlitett zdrt borit6kot nem mell6kelt6k.

A pAly6zatot - egy p6ldinyban - az al6bbi cimre k6rjiik kiildeni:

Dr. B6riiny Tibor
t6rv6nyhozdsi f6igazgat6-helyettes

Orsz6ggyiil6s Hivatala
ro55 Budapest, Kossuth Lajos t6r r-3.

(vagy ajdnlott kiildem6nyk6nt, vagy szem6lyesen az orszaggyiil6s Bp. v. keriilet, Balassi

B6lint u. 3. sz. alatti postabont6j 6ba) .

A palyrizat bektild6s6nek hat6rideje: 2017' februer z8' (kedd)

A pdlyizatokat az Orszlggyills elnijke 6ltal felk6rt._szak6rt6kb6l 6116 bir6l6bizotts6g

6rtakeii, amely fenntartja iiigdnak a jogot, hogy - a p6lyamiivek minds6g6re figyelemmel

- egyes.helyei6seket ne'it6ljen oda vagy ttibb helyezettet javasoljon dijaz6sra'

A pAlydzat dijaz6sa:
I. helYezett 4oo ooo Ft

II. helYezett 3oo ooo Ft

III. helYezett 2oo ooo Ft

valamint k6t kiil,iindij, egyenk6nt 15o ooo Ft

(A p6lyizati dijakat ad6 6s t6rsadalombiztosit6si jArul6k terheli')

A dijazottak a fenti p6nzjutalmon feliil, az Eur6pai Bizottsdg Magyarorszagi K6pviselet6nek

felajdnlns6b6l zorT 6sz6nk6tnapos briisszeli tanulmanyriton vehetnek r6szt.

A p6ly6zat eredm6nyhirdet6s6re 6s a dijkioszt6sra el6rel6Lthat6an 2C77 Iavaszan keriil sor

az' Orsz ghAzban. i dijnyertes tanulmdnyokat az Orsz6ggyiil6s Hivatala honlapj6n,

elektronikus form6ban megjelenteti.

Budapest, 2016. december 23.

Kiiv6r L6szl6 Lizdr JAnos

Zupk6 Gdbor


