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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Innovációs és Technológiai Irodája 

 

pályázatot hirdet 

 

az innováció és a technológia világával kapcsolatos hallgatói publikációk benyújtására. 

 

 

Az Innovációs és Technológiai Iroda (a továbbiakban: ITI) hosszú távú szakmai feladata a motiváló 

innovációs légkör folyamatos biztosítása, az innovatív és vállalkozói szemlélet tudatosítása. Az ITI 

számára kiemelt jelentőségű a hallgatói innovációk további támogatása, az innovációs 

kezdeményezéseket, a startupalapítási törekvéseket és a vállalkozóvá válást segítő környezet 

működtetése. 

 

A publikációs pályázat célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) hallgatóit 

foglalkoztató innovációs témák összegyűjtése, megismerése, valamint az újító ötletek létrejöttének 

támogatása. További cél, hogy a hallgatók publikációs lehetőséghez jussanak a ludovika.hu oldalon 

elérhető Innováció & Technológia Blogon, egyúttal a blog ismertsége tovább növekedjen. A 

hallgatói publikációs verseny a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 „Közszolgálati 

Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” projekt keretében valósul meg. 

 

1. A pályázat tárgya 

Pályázni bármilyen, az Innováció & Technológia Blog témájába illő, saját készítésű írással lehet. 

További témaköri megkötés nincs, a pályázók akár saját innovatív ötletüket is bemutathatják. 

 

Saját ötlet bemutatásakor az alábbi tartalmi szempontokra kötelező röviden kitérni: 

 Honnan ered és miért fontos a bemutatott ötlet? 

 Az ötlet kapcsolódása a pályázó tanulmányaihoz. 

 Az ötlet kapcsán felvetett társadalmi-gazdasági-ipari, egyéb probléma. 

 A problémára kínált megoldás. 

 Piac, lehetséges partnerek, támogatók, versenytársak. 

 Az ötlet jövője, továbbfejlesztésének lehetőségei. 

 

2. A pályázók köre 

Pályázatot az NKE bármely alap- vagy mesterképzési szakos, valamint doktorandusz hallgatója 

benyújthat. Egy pályázó legfeljebb két publikációval pályázhat. 

  

https://www.ludovika.hu/blogok/innovacio-technologia-blog/
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3. A publikációval kapcsolatos követelmények 

 

 A publikációt Verdana betűtípussal, 10-es betűmérettel, 1,15 sorközzel kell elkészíteni. 

 A terjedelme minimum 3.000, maximum 5.000 karakter. 

 A publikáció elején kérjük feltüntetni a szerző nevét, valamint a Kart és a szakot, ahol a 

tanulmányait folytatja. 

 A publikációt konkrét címmel és lead-del (a publikációt bevezető összefoglaló résszel) kell 

indítani. A címet és a lead-et kérjük félkövérrel kiemelni, a publikáció törzsszövegétől 

elkülöníteni. 

 A szövegbe – megfelelő forrásmegjelöléssel – beilleszthetők képek, ábrák is. A képek 

esetében az ideális felbontás körülbelül 1200x800 képpont. 

 A publikációban a megfelelő szövegrészre illesztve – hiperhivatkozás alkalmazásával – 

megjelölhetők egyéb információk is. 

 Forrásmegjelölés: a publikáció végén az összes felhasznált forrást fel kell tüntetni. Könyv, 

folyóirat vagy tanulmány esetében kötelező a szerző(k) nevének, a megjelenés évének, a 

kiadvány pontos címének, kiadójának megjelölése. Internetes hivatkozás esetén kötelező a 

szerző nevének, az írás címének, a megjelenés helyének és dátumának, valamint a forrás 

URL-jének feltüntetése. 

 

4. Pályázati feltételek 

Az érvényes pályázat benyújtásának feltételei: 

 Pályázatot kizárólag a 2. pontban meghatározott természetes személyek nyújthatnak be. 

 A pályázat benyújtásának módja a 6. pontban olvasható. 

 A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő 

hozzájáruló nyilatkozatát, amely elérhető az alábbi linken: https://iti.uni-nke.hu/hallgatoi-

publikacios-verseny/palyazati-dokumentumok. 

 Az ITI az első három helyezett pályázó publikációjának megjelentetését vállalja az 

Innováció & Technológia Blogon. Azonban fenntartja magának a jogot, hogy akár 

háromnál több publikációt is közzé tegyen. 

 Az érintett pályázók tudomásul veszik, hogy a publikációik olvasószerkesztést és formázást 

követően jelennek meg az Innováció & Technológia Blogon. 

 A publikációkat az NKE nem vásárolja meg, nem hasznosítja. A publikációkkal kapcsolatos 

szellemi tulajdonjogok teljes egészében a pályázókat illetik meg. 

 

 

 

https://iti.uni-nke.hu/hallgatoi-publikacios-verseny/palyazati-dokumentumok
https://iti.uni-nke.hu/hallgatoi-publikacios-verseny/palyazati-dokumentumok
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5. A pályázatok értékelése, díjazása 

A benyújtott pályázatokat az ITI kezeli és értékeli. A publikációs verseny végeredményeként az első 

három helyezett sorrendjét határozza meg. Az ITI – az értékelési határidőt követően – e-mailben 

értesíti a pályázókat a verseny végeredményéről. 

 

Díjazás: 

 

III. helyezett: a díjazott publikáció megjelenése az Innováció & Technológia Blogon, 

könyvnyeremény a Ludovika Egyetemi Kiadó jóvoltából, NKE-s ajándéktárgyak. 

 

II. helyezett: a díjazott publikáció megjelenése az Innováció & Technológia Blogon, 

könyvnyeremény a Ludovika Egyetemi Kiadó jóvoltából, NKE-s ajándéktárgyak. 

 

I. helyezett: a díjazott publikáció megjelenése az Innováció & Technológia Blogon, 

könyvnyeremény a Ludovika Egyetemi Kiadó jóvoltából, NKE-s ajándéktárgyak. A győztessel egy 

hosszabb interjú is készül, amelyet az ITI honlapján és az egyetem kommunikációs csatornáin 

teszünk közzé. 

 

 

6. Határidők, a pályázat benyújtásának módja 

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2022. szeptember 29. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2. 

 

A pályázat benyújtásának módja: A 3. pontban jelzett formai követelményeknek megfelelő 

publikációt Word formátumban, a pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájáruló 

nyilatkozatát kitöltve, aláírva, szkennelve pdf-ben az iti@uni-nke.hu e-mail-címre kell elküldeni. 

 

A pályázatok szakmai értékelésének határideje: 2022. november 7. 

 

7. Kapcsolat 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az ITI nyújt: e-mailben az iti@uni-nke.hu, vagy 

személyesen – előzetes időpontegyeztetést követően – a 1083 Budapest, Ludovika tér 1. (Ludovika 

Szárnyépület, 2. emelet 235.) címen.

 

mailto:iti@uni-nke.hu
mailto:iti@uni-nke.hu

