
 
 

 

„MÉDIA AZ ENERGIAPIACÉRT” ENERGETIKAI ÚJSÁGÍRÓI DÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

 

A DÍJ CÉLJA 

Elismerni a hazai újságírókat és egyéb médiaszakembereket, akik a villamos energia és a földgáz piac 

helyzetéről körültekintően, megfelelő szakmaisággal tájékoztatták a közvéleményt, hiszen 

napjainkban ez egy különösen fontos és nagy közérdeklődésre számot tartó témakör, ahol kiemelt 

jelentősége lehet a megfelelő szakmai szempontok szerint összeállított újságírói- és 

médiatartalmaknak.  

A Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ) a pályázattal ösztönözni kívánja a média 

munkatársait arra, hogy tevékenységükkel aktívan hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzleti vállalkozások 

és a lakosság körében hiteles kép alakuljon ki a piaci folyamatokról, döntési mechanizmusokról, 

valamint a versenyző, de hatékonyan szabályozott piacban rejlő lehetőségekről.  

A DÍJ 

v   A díjat két kategóriában hirdetjük meg: 

1) a legjobb cikk 

2) a legjobb médiatartalom (podcast, videó) 

PÁLYÁZATI ANYAGOK TÉMÁJA 

➔ Az európai, régiós és magyarországi energiapolitika, energiastratégia előtt álló kihívások 

➔ Az energiakereskedelem változó szerepe, új kihívásai 

➔ Energiaárak alakulása Magyarországon 

➔ Az egyes energiahordozók és energiaforrások átalakuló szerepe az energiamixben 

(megújulók, fosszilis energia, atomenergia) 

➔ Az ukrán-orosz háborús konfliktus hatása az európai, régiós és hazai energiapiacokra  

➔ A villamos energia- vagy földgáz-ellátási értéklánc egyes elemeire vonatkozó elemzés 

(termelés, átvitel, elosztás, kereskedelem, rendszerirányítás, tárolás, fogyasztói 

szolgáltatások új innovatív megoldásai) 

MIVEL LEHET PÁLYÁZNI 

Bármely az írott vagy elektronikus sajtóban 2021. március 1 – 2022. május 15. között megjelent 

írással, cikkel, interjúval, riporttal, videóanyaggal, podcast-tal lehet pályázni terjedelmi korlát 

nélkül, amely a megadott témakörök valamelyikével foglalkozik.  

KIK PÁLYÁZHATNAK? 

Újságírók az írott, a nyomtatott és elektronikus sajtó munkatársai közül, akik Magyarországon 

bejegyzett médium külső vagy belső munkatársai (szerkesztő, újságíró, szabadúszó, megbízásos stb.), 

blogok szerzői.  



 
 

 

  

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

2022. május 25. 17:00.   

DÍJÁTADÁS 

A „Média az Energiapiacért” Energetikai Újságírói Díj átadására a Magyar Energiakereskedők 

Szövetsége országos konferenciáján kerül sor Visegrádon, 2022. június 2-án (csütörtökön) az esti 

vacsora előtt. 

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI 

A pályázatok elbírálásának során az előbíráló bizottság illetve a szakmai zsűri az alábbi szempontokat 

veszi figyelembe:  

• Újszerűség 

• Szakmaiság/szakmai hitelesség 

• Átfogóság és komplexitás 

• Tömeghatás 

• Megfelelés az újságíró etikai normáknak 

 

A ZSŰRIZÉS FOLYAMATA 

A pályázatok benyújtását követően a leadott írásokat, riportokat a MEKSZ delegált tagjaiból felálló 

bíráló biztosság javaslatai alapján a szakmai zsűri hozza meg.  

 

A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSE 

A pályázatokat a secretariat@meksz.eu e-mail címre kell beküldeni 2022. május 25. 17:00 óráig. Az e-

mailben kérjük, adja meg a pályázó nevét, a médium nevét és az anyag megjelenési időpontját és 

mellékelje a pdf-et (nyomtatott megjelenésnél) illetve az anyag elérési helyére mutató URL-t (online 

anyagnál és videó vagy hangfájlnál). 

 

Budapest, 2022. május 16. 

 

 

A Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöksége 
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