
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK KAR 

ÁLLAMTUDOMÁNYI OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS (ÁTMA) HALLGATÓI INDULÓJÁNAK 

MEGÍRÁSÁRA 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói 

Önkormányzata pályázatot hirdet az Államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) hallgatói 

indulójának megalkotására. 

Pályázók köre: 

A hallgatói induló megírására valamennyi nappali és levelező munkarendű, alap- és 

mesterképzésben, illetve egységes osztatlan mesterképzésben, valamint doktori képzésben részt 

vevő hallgató jogosult.  A művet maximum 2 hallgató írhatja meg közösen.  

Kizárólag olyan pályaművekkel lehet jelentkezni, amelyek egyéniek és eredetiek, a pályázók saját, 

önálló alkotásai és korábban máshol nem kerültek bemutatásra. Az Egyetem fenntartja a jogot arra, 

hogy a pályaműveket nyertességtől függetlenül megtarthassa.  

Pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályáztatási rendet és a pályaművel kapcsolatos követelményeket az alábbiak tartalmazzák: 

Az induló megalkotására kizárólag az antk-hok@uni-nke.hu e-mail címen keresztül lehetséges 

pályázni 2022. június 20. (hétfő) 8:00 és július 8. (péntek) 16:00 közötti időszakban az induló 

szövegének leiratával és címével. 

A pályázati felhívással kapcsolatos kérdésekben forduljanak Kamrás Istvánhoz. (Kamras.Istvan@uni-

nke.hu) 

Leadandó dokumentumok: 

Az induló alatt annak címét és szöveges, versszerű megjelenítését kell érteni. Az induló címének és 

szövegének leiratát pdf formátumban szükséges leadni, amely tartalmazza a szerző(k) nevét, 

NEPTUN-kódját és a mű lezárásának dátumát. 
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Pályázati melléklet: 

A pályázat benyújtásával egyidejűleg szükséges mellékelni a kitöltött adatkezelésre vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozatot, valamint a pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot. 

Hiánypótlás: 

A hiányosan benyújtott pályázat esetében az értesítéstől számított 5 napon belül van lehetőség 

hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetében a pályázat érvénytelennek minősül.  

A pályázat elbírálásának rendje és a pályaművel szemben támasztott követelmények/elvárások: 

A beérkezett műveket egy 5 fős bíráló bizottság véleményezi és dönt a legjobbnak ítélt műről, amely 

az ÁTMA hallgatói indulója lesz.  

A nyertes pályamű készítője/készítői vállalja/vállalják, hogy az Egyetemmel a honlapon feltöltött 

szerződést megköti(k). 

A pályaművel szemben támasztott követelmények és elvárások: 

• indulószerű 

• könnyen énekelhető és megtanulható 

• az egyetem szellemiségét tükröző és a jó hírének megőrzésére törekvő 

• több versszakból áll, refrént tartalmaz 

• az államtudományi osztatlan mesterképzés sajátosságait mutatja be 

A bírálóbizottság tagjai: 

• EHÖK elnök 

• Rektor 

• ÁNTK dékán 

• ÁNTK HÖK elnök 

• ÁNTK tanszékvezető 

A pályaművek díjazása: 

Összesen 100.000 Ft értékű nyeremény kerül kiosztásra a legjobbnak ítélt pályaművek között. 

A nem a pályázati felhívásban meghatározott módon és meghatározott időn belül, valamint az arra 

nem jogosult által benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 



 

 

A bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál a 

pályázat céljának megvalósítására alkalmasnak. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a bírálóbizottság véleménye alapján több pályaművet, ezen belül 

indulószöveget, illetve címet alkalmasnak ítéljen, majd azokat részben, vagy egészben felhasználja, 

átdolgozza, vegyítse, megzenésítse. 

A nyertes pályázat közzétételének határideje legkésőbb 2022. augusztus 1. (hétfő) az ÁNTK 

honlapján. 

 

Budapest, 2022. június 20. 

Kamrás István s.k. 

elnök 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

 


