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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
1. FORDULÓ
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:

2020. OKTÓBER 30.

A feladatokat elektronikus formában (számítógéppel) oldja meg! (A kézírással
beküldött megoldásokat nem tudjuk értékelni.) A megoldásokat külön
dokumentumban oldja meg, a két feladat megoldása egyetlen dokumentumban
szerepeljen!
Kérjük, beküldés előtt nevezze át a dokumentumot a saját nevére, a következő
módon: saját név.nemzetközi1.pdf.
A kitöltött feladatlapot a megadott határidőig és az esetlegesen felmerülő kérdéseket
az nemzetközitanverseny@btk.ppke.hu e-mail címre várjuk.
A Pázmány Bölcs-Ész egy kreatív tanulmányi verseny, amely elsősorban nem az
iskolában megszerzett tárgyi tudásra, sokkal inkább a diákok tájékozódó képességére
és alkotókedvére épít.
Jó kutatást és örömteli versenyzést kívánunk!
A nemzetközi tanulmányok verseny szervezői
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Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny
Nemzetközi tanulmányok
1. (internetes) forduló
A verseny első fordulója két feladatból áll. Mindkét feladattípus esetében két téma közül
választhatsz – ezt a témát kell a kapott utasításoknak megfelelően, kellő igényességgel kidolgoznod.
A munkádhoz elengedhetetlen lesz a napi sajtó használata: ahhoz, hogy a választott témában kellő
információt szerezz, tájékozódj a nyomtatott és internetes sajtóból, vagy olyan adatbázisokból, mint
az Arcanum Digitális Tudástár. Annak érdekében, hogy alaposabb betekintést nyerj a választott
témákba, érdemes idegen nyelvű cikkeket is olvasnod, és a munkádhoz televíziós interjúkat, vitákat,
Youtube-videókat, illetve más képi- és hanganyagokat is felhasználhatsz. A feladatok megoldása
során figyelj a felhasznált források megbízhatóságára, esetleges elfogultságára! Annak érdekében,
hogy a munkádat megkönnyítsük, bizonyos dátumok, vagy kutatási szempontok megadásával mi is
segítünk Neked, a feladatok ismertetése során.
Kérjük, hogy a jelentéshez és az elemzéshez készíts egy-egy jegyzéket is, ahol felsorolod, hogy
milyen forrásokból dolgoztál (pl. újság neve; tanulmány adatai; YouTube-videó címe és linkje; stb.).
Jó munkát kívánunk!

1. feladat: Rövid, összefoglaló „jelentés”
A képzéseinken tanuló hallgatók egy jelentős része a diploma megszerzése után az
államigazgatásban, vagy a politika világában helyezkedik el. Ebben a szférában a döntéshozókat
elemzők, tanácsadók és más hivatalnokok segítik, akiknek az az egyik feladatuk, hogy a beáramló
információkat könnyen értelmezhető, gyorsan feldolgozható beszámolókba sűrítsék. Ők a felelősek
azért, hogy egy politikus – vagy akár egy üzleti szférában tevékenykedő döntéshozó – gyorsan
megismerhesse bizonyos történések, vagy folyamatok lényegét anélkül, hogy hosszas önálló kutatást
kellene végeznie.
A következő feladatban ebben a feladatkörben próbálhatod ki magad. Válassz ki egyet az alább
megadott témák közül, és maximum 12 mondatban foglald össze a történések, események
lényegét!
A) téma: 2020. augusztus 9-én Belaruszban elnökválasztást tartottak, amelyen a voksolást
felügyelő hatóságok a szavazatok összesítését követően az 1994 óta hatalomban lévő államfőt,
Aljakszandr Lukasenkát nyilvánították ki győztesnek. Az eredmény kihirdetését követően a keleteurópai országban tömegtüntetések robbantak ki. A tiltakozások még másfél hónap után is tartanak,
annak ellenére, hogy a belorusz hatóságok számos alkalommal erőszakkal léptek fel az utcára
vonulókkal szemben, és igyekeznek megfélemlíteni a vezető ellenzéki politikusokat.
A feladat: Foglald össze röviden az elmúlt másfél hónap történéseit, és ismertesd röviden a
tüntetések kirobbanásának okait és előzményeit!

2

B) téma: 2020. május 25-én, az egyesült államokbeli Minneapolis városában egy rendőri intézkedés
során életét vesztette egy afroamerikai polgár, George Floyd. Az incidens széles körben
felháborodást keltett, a gyilkosság hatására tüntetések és zavargások robbantak ki az Egyesült
Államok számos nagyvárosában. Floyd halálának következményeként Amerikán kívül is
mozgalmak szerveződtek a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, a tüntetők követelései és
megmozdulásai pedig éles politikai vitákat generáltak, és a közvéleményt is megosztották.
B feladat: Foglald össze röviden az elmúlt hónapok eseményeit! Mutasd be a Black Lives Matter
mozgalom megszerveződését, a tüntetések „térhódítását” Európában, és ismertesd a demonstrálók
által megfogalmazott főbb követeléseket!
A feladat megoldásáért maximum 20 pontot szerezhetsz, ami az alábbi módon oszlik meg:
Tartalom – max. 12 pont
Stílus és helyesírás – max. 5 pont
Terjedelmi korlátok betartása – max. 3 pont

2. feladat: Elemzés
Ahhoz, hogy elemzőként, kutatóként, vagy akár politikusként sikeres karriert építhess, és feljebb
léphess a ranglétrán, mindenképpen szükséges, hogy átlásd a napi politika eseményeit, megértsd az
összefüggéseket, és ismerd a konfliktusok, aktuális ügyek múltbeli – akár történelmi – hátterét. Egy
jó elemzéshez nélkülözhetetlenek ezek a képességek, és a következő feladat során kipróbálhatod,
hogy Te milyen mértékben vagy ezek birtokában.
Válassz egyet a megadott témák közül, és készíts elemzést a feladatban megadott utasításoknak
megfelelően! Ennek a feladatnak a terjedelmi korlátja 4000 leütés, mintegy 2 gépelt oldal.
A) téma: 2020 novemberében az Amerikai Egyesült Államokban elnökválasztást tartanak,
amelynek két legesélyesebb jelöltje a jelenleg hatalomban lévő elnök, Donald Trump, illetve a
Demokrata Párt által indított kihívó, Joe Biden. Az elemzésedet azzal a céllal készíted, hogy segítsd
az általad választott – tetszőleges – jelöltet a választási győzelemben.
A feladat:
Készíts egy elemzést, amelyben javaslatot teszel a demokrata, vagy republikánus párti
elnökjelöltnek (ezt Te választhatod ki), hogy az elnökválasztási hadjárat utolsó másfél hónapjában
melyik államokra koncentráljon a kampányában! A feladat elkészítése során érdemes
tanulmányoznod az amerikai elnökválasztási procedúrát, a közelmúltban elkészített közvéleménykutatásokat és az előző választások eredményeit. Az így megszerzett információkat építsd be az
elemzésbe, és ezek felhasználásával adj tanácsot az általad választott jelöltnek!
B) téma: 2020 szeptemberében a koronavírus-világjárvány második hulláma elérte Európát, és a
megbetegedések száma az egész kontinensen emelkedésnek indult. Egy agytröszt tagjaként azt a
feladatot kaptad, hogy készíts egy elemzést a magyar kormány számára, és tegyél javaslatot arra
nézve, hogy hazánk milyen védekezési stratégiát kövessen a járvány második hulláma alatt.
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B feladat:
Készíts egy elemzést, amelyben röviden bemutatod, hogy az első hullám idején milyen stratégiákat
követtek az egyes országok (pl. Dél-Korea, Magyarország vagy Svédország eltérő stratégiái), és
ezek milyen eredménnyel jártak. Ez alapján érvelj egy stratégia követése mellett, és mutasd be
annak várható előnyeit, illetve hátrányait!
A feladat megoldásáért maximum 30 pontot szerezhetsz, ami az alábbi módon oszlik meg:
Tartalom – max. 15 pont
Érvelés – max. 10 pont
Stílus és helyesírás – max. 5 pont
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