
PolitikON Közéleti Készségfejlesztő és Politikai Szimulációs Verseny 

középiskolások számára 

 

Általános információk: 

Az Ostrakon Szakkollégium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közéleti készségfejlesztő 

és politikai szimulációs versenyt (továbbiakban verseny) hirdet középiskolások számára. 

 

Szervezők 

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős: 

Ostrakon Szakkollégium. 

Az Ostrakon Szakkollégium egy önszerveződő hallgatói közösség, amelynek elsődleges 

célja a tehetséggondozás. A szervezet több mint tíz éve működik a Nemzeti Közszolgálati  

Egyetemen, 2015-től minősített szakkollégiumként. Az Ostrakon sokoldalú működésébe a 

tagok számára biztosított különleges kurzusok éppen úgy beletartoznak, mint a hallgatói 

aktivitás serkentése érdekében tett lépések, a szélesebb közönség előtt zajló előadások, 

pódiumbeszélgetések, és más rendezvények. (https://antk.uni-

nke.hu/hallgatoknak/szakkollegiumok/ostrakon-szakkollegium) 

Az Ostrakon Szakkollégiumot képviseli: 

 Dr. Pál Gábor Igazgató 

 Pitzer Dominik Elnök 

 Rybár Petra Réka  Elnökhelyettes 

Felügyeli: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (https://www.uni-nke.hu/) 

Nevezési és részvételi feltételek: 

• A versenyre az ország határain belülről és kívülről egyaránt, bármely 

középiskolából lehet regisztrálni három (3) fős csapatokban. 

• A versenyen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

• Egy tanuló csak egy csapat tagjaként jelentkezhet, amennyiben ez a feltétel nem 

teljesül, úgy a tanuló nevezése érvényét veszti. 

A jelentkezés folyamata: 

A regisztráció az egyetem LudEvent felületén történik. A regisztráció során a 

csapattagok megadják a részvételhez szükséges adatokat, illetve használni kívánt 

csapatnevüket. A névnek egyértelműen azonosítania kell a csapatot, így több azonos 

nevű csapat nem indulhat. A névválasztás során továbbá tilos olyan csapatnevet 

választani, amely sértő lehet másokra nézve, megbotránkoztatásra alkalmas vagy trágár 

nyelvezetű. Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-

mail címre. Célszerű a spam mappát is ellenőrizni. 

A jelentkezés határideje: 2022. szeptember 30. (péntek) 23 óra 59 perc 

 

 

 



 

A verseny menete: 

A verseny három fordulóból áll. Az első két forduló online formában fog lezajlani. 

1. Az első forduló során egy tesztet kell megoldaniuk a csapatoknak. A tesztkérdések 

három különböző témából lesznek válogatva. Az első forduló témakörei: közélet, 

történelem és állampolgári ismeretek. 

Az első forduló időpontja: 2022. október 14. 

2. A második fordulóban egy videót kell készíteni, ahol használhatjátok kreativitásotokat 

egy fiktív politikai/közigazgatási probléma megoldására. A probléma megoldása során 

bármely közszereplő, személy vagy szervezet bőrébe bújhattok, a lényeg a 

kreativitásotok. 

A második forduló időpontja: 2022. november 04. 

3. A harmadik fordulóban, a Döntőben a továbbjutott versenyzőcsapatok (8 magyar 

nyelven, 4 angol nyelven) a választott nyelv alapján külön versenyágakon mérik össze 

tudásukat, Karl Popper- és Brit alsóházi vitaformátumban. A két ágról végül 1-1 db 

1.helyezett, 1-1 db 2.helyezett és 1-1 db 3.helyezett kerül ki. 

A döntő időpontja: 2022. december 09. 

Nyeremények: 

A 3. helyezést elért csapat 25.000 Ft-os. 

a 2. helyezért elért csapat 50.000 Ft-os, 

az 1. helyezést elért csapat 75.000 Ft-os 

pénzjutalomban részesül. 

 

További nyeremények hamarosan elérhetőek lesznek a https://ludevent.uni-

nke.hu/e/politikonverseny regisztrációs felületen! 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a verseny menetében és a nyeremények terén a 

változtatás jogát fenntartjuk! 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/politikonverseny
https://ludevent.uni-nke.hu/e/politikonverseny

