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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐ- ÉS KÖZÉPOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ 

TANULÓK SZÁMÁRA CSALÁDTÖRTÉNETI TÉMÁJÚ KÖZLEMÉNY 

BENYÚJTÁSÁRA 

 

Tárjuk fel közösen a magyarság privát történetének mozaikjait! A Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) a Rubicon Intézettel közös szervezésben pályázatot hirdet családtörténeti 

kutatómunka alapján megírt magyar nyelvű közlemények benyújtására a Kárpát-medence 

országaiban felsőfokú- vagy középiskolai oktatásban részt vevő jelentkezők számára. 

1. A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy a hazai és a külhoni fiatalság körében népszerűsítse a családtörténet iránti 

érdeklődést, és erősítse a kulturális összetartozás érzését a történeti források kutatása, valamint 

a felmenőktől hallott anekdoták továbbadása segítségével. A forrásanyagok és a családi 

történetek feldolgozása, rendszerezése során a pályázók maguk is közelebb kerülhetnek egykor 

élt rokonaik világához. A személyes hangvételű, privát családtörténeti munkák új 

összefüggésekre és nézőpontokra világíthatnak rá, népszerűsíthetik az emberközeli 

történelemkutatást, és gazdagíthatják a Kárpát-medence magyarságának tudástárát. 

A Családtörténeti pályázat fővédnöke Habsburg Eduard, Magyarország vatikáni nagykövete. 

2. A pályázásra jogosultak köre 

Pályaművel a pályázat megjelenésének időpontjában középiskolai és felsőoktatási hallgatói 

státusszal rendelkezők jelentkezhetnek. A jelentkezők az alábbi két kategóriában indulhatnak: 

a) nappali képzésben részt vevő, hazai és külhoni középiskolás diákok (a 2021-ben 

érettségi vizsgát tevők is ide sorolandók), vagy 

b) nappali tagozatos felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, hazai 

és külhoni, 24. életévüket még be nem töltött tanulók. 

A középiskolai/egyetemi hallgatói jogviszonyról szóló igazolást kérjük csatolni a pályázati 

anyag mellékleteként. 
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3. A pályamunkák formázási és szerkesztési kritériumai 

Szövegszerkesztési követelmények mindkét („a” és „b”) kategória esetén: 

o Times New Roman betűtípus 

o 12 pontos betűméret 

o Sorkizárt tördelés 

o 0,5 cm méretű bekezdések 

o 1,5-s sorköz 

o A kéziratokat magyar nyelven várjuk, nyelvhelyességi szempontból A magyar 

helyesírás szabályainak legújabb kiadását tekintjük irányadónak (minden attól 

való tudatos eltérést – pl. tájnyelvi vagy idegen nyelvű kifejezés feltüntetését – 

kérjük dőlt betűvel jelölni). 

 

3.1 Terjedelmi követelmény középiskolás diákok számára („a” jelentkezési kategória): 

 

o Legalább 9000, legfeljebb 15 000 leütés, szóközökkel együtt. 

▪ Mindez a fenti formázási kritériumok szerint nagyjából 3–5 oldalnak 

felel meg a Microsoft Office csomag Word szövegszerkesztőjének .doc 

kiterjesztésű szöveges dokumentumaiban. 

 

3.2 Terjedelmi követelmény felsőoktatásban részt vevő hallgatók esetén („b” jelentkezési 

kategória): 

 

o Legalább 12 000, legfeljebb 24 000 leütés, szóközökkel együtt (címoldal, 

tartalomjegyzék és forráslista nélkül) 

▪ Mindez a fenti formázási kritériumok szerint nagyjából 4–8 oldalnak 

felel meg a Microsoft Office csomag Word szövegszerkesztőjének .doc 

kiterjesztésű szöveges dokumentumaiban. 

 

3.3 A hivatkozásokat illető követelmények (a „b” jelentkezési kategóriában benyújtott 

pályaművek vonatkozásában kötelező, az „a” kategóriában induló pályázati anyagok 

esetében opcionális): 
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− Szövegben történő hivatkozás esetén a Századok folyóirat szerkesztési előírásait 

szükséges használni. További részletek: https://szazadok.hu/szerzoinknek 

− Képek, ábrák, táblázatok feltüntetésénél kérjük, mindig adják meg azok forrását. 

 

3.4 A felhasznált források feltüntetése 

Az „a” jelentkezési kategóriában benyújtott pályaművek esetében kötelező csatolni 

a publikusan nem elérhető felhasznált forrásokat. 

A „b” jelentkezési kategóriában benyújtott kéziratok vonatkozásában kötelező a felhasznált 

szakirodalmat szakszerűen feltüntetni, valamint csatolni a publikusan nem elérhető 

forrásokat. 

A széleskörben nem hozzáférhető források (például a család tulajdonában lévő iratok, tárgyak, 

képek vagy szóbeli beszámolók) esetében .zip fájlban tömörítve kérjük a kép-, hang- 

és videófájlokat csatolni: 

o Fényképek: .png, .jpeg, .jpg, valamint .pdf kiterjesztésben 

o Hanganyag: .wav, .wma, .mp3, .flac és .aac kiterjesztésben 

o Videó: .mp4, .mp4, .mpeg-4, .mov, .wmv, .flv vagy .f4v kiterjesztésben 

A nem hozzáférhető beszélgetések, interjúk írott változata szöveges dokumentumként is 

csatolható .doc, .docx vagy .pdf kiterjesztésben. 

 

4. Pályamunkák beküldése 

A kéziratokat mindkét („a” és „b”) jelentkezési kategória esetében legkésőbb 

2021. szeptember 15. (szerda) 23:59-ig kérjük feltölteni .doc vagy .docx, vagy .pdf 

kiterjesztésben a https://feliratkozas.mcc.hu/csaladtorteneti-palyazat online regisztrációs 

felületen. 

A felhasznált és hivatkozott forrásanyagok a 3.4 pontban jelzett formátumban csatolandók. 

5. Díjazás 

A három legkiemelkedőbbnek ítélt kéziratot beküldő pályázó mindkét („a” és „b”) jelentkezési 

kategóriában tárgyi nyereményekben részesül az alábbi besorolás szerint: 

o Első helyezés: 100 ezer forint (nettó) értékben 

https://szazadok.hu/szerzoinknek/
https://feliratkozas.mcc.hu/csaladtorteneti-palyazat
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o Második helyezés: 70 ezer forint (nettó) értékben 

o Harmadik helyezés: 50 ezer forint (nettó) értékben 

Az öt legjobb helyezést elnyert pályamű számára mindkét („a” és „b”) jelentkezési kategóriában 

opcionális megjelenési lehetőséget biztosítunk a Rubicon folyóirat online felületén.  

6. Pályázati munkák elbírálása 

A beküldött kéziratokat mindkét jelentkezési kategóriában a Családtörténeti pályázat hétttagú 

zsűrije értékeli az alábbi szempontok szerint: 

o Témaválasztás (max. 10 pont) 

▪ Az elbírálásnál előnyt élveznek a kárpát-medencei magyarság egyedi kulturális, 

társadalmi, gazdasági, népművészeti stb. értékeire rávilágító pályamunkák. 

▪ A témaválasztás megindoklásánál érdemes kiemelni a jelentkező személyes 

indíttatását az adott családi történet feldolgozására. 

o Kreativitás (max. 10 pont) 

▪ Az értékelés során előnyt élveznek az általános történelmi ismeretanyagokat 

kiegészítő egyedi megközelítéseket és szempontokat, érdekes adalék 

információkat felsorakoztató kéziratok. 

▪ A kiválasztott családi történet személyes jellegét jól illusztrálhatják régi 

fényképek, térképek, videóra és hanghordozóra rögzített beszélgetések. 

o A szöveg globális kohéziója (max. 10 pont) 

▪ A bírálóbizottság előnyben részesíti a téma kifejtését és a gondolatmenet logikai 

felépítését segítő nyelvtanilag és tartalmilag egymással összefüggő, 

közérthetően, magyarosan megfogalmazott mondatokból, bekezdésekből álló 

kéziratokat. 

o Nyelvhelyesség és formázás (max. 10 pont) 

▪ A kéziratok leadásánál elvárás a magyar helyesírás szabályainak betartása (lásd 

3.3 pont), valamint a 3. pontban megadott szövegszerkesztési kritériumok szem 

előtt tartása. 

A zsűri tagjai: 

o Papp Sándor (történész, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem) 

o Hahner Péter (Műhelyvezető, MCC-Rubicon Történettudományi Műhely, 

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola) 
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o Kálnoky Boris (Iskolavezető, Média Iskola, MCC) 

o Stöckert Dávid (Kollégiumigazgató, Egyetemi Program, MCC) 

o Gali Máté (Kutatótanár, MCC-Rubicon Történettudományi Műhely, Társadalom- 

és Történelemtudományi Iskola) 

o Szabó Imre (MCC-s szakkollégiumi hallgató, a Családtörténeti pályázat ötletgazdája) 

A Családtörténeti pályázat fővédnöke: Dr. Habsburg Eduard, író, Magyarország nagykövete 

a Szent Széknél és Máltai Lovagrendnél) 

 

7. Kiegészítő információk 

A pályázattal kapcsolatos további részletes tájékoztatás az MCC honlapján 

(www.mcc.hu/csaladtorteneti-palyazat) olvasható, amelyen hasznos anyagokkal (videókkal, 

tippekkel, forrásokkal) segítjük a jelentkezők munkáját. A honlap frissítéseiről 

a Családtörténeti pályázat Facebook-eseményénél (link ide) tájékozódhatnak. 

A pályázattal és a jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak bizalommal 

a szervezőkhöz a csaladtortenet@mcc.hu email címen. 

https://www.mcc.hu/csaladtorteneti-palyazat
mailto:csaladtortenet@mcc.hu

