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FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKÉRT ALAPÍTVÁNY 

szakdolgozat és diplomamunka pályázatának felhívása 

 

 

A Fejér Megyei Mérnökökét Alapítvány Kuratóriuma (FMMAK) szakdolgozat és diploma-

munka pályázatot hirdet a megye műszaki felsőoktatásában végzettek számára. A pályázatot a 

kamara által lefedett műszaki szakterületekhez szorosan kapcsolódó témájú, magas szinten ki-

dolgozott diplomamunkák/szakdolgozatok díjazására hoztuk létre azok számára, akik legalább 

az egyik feltételt teljesítik 

• Fejér megyében laknak,  

• Fejér megyében van állásuk, 

• dolgozatuk témája kötődik Fejér megyéhez. 

 

Pályázni alap szakon (BSc) szakdolgozattal, mester szakon (Msc) diplomamunkával lehet.  

Pályázni olyan alkotásokkal lehet, melyek a szakterület valós problémáira adnak megoldást.  

A pályázaton a téli és a tavaszi vizsga időszak pályamunkái egyaránt részt vesznek.  

A pályamunkák beküldési határideje a védést követő 5. naptári nap.  

A pályázat eredményének kihirdetése, a tavaszi vizsgaidőszak pályamunkáinak beküldési ha-

táridőjétől számított 10 napon belül. 

 

A díjat a műszaki felsőoktatási intézmények a saját módszerük szerint meghozott javaslata alap-

ján az FMMAK ítéli oda. Célszerű, hogy a ZVB elnökök javaslatait az oktatási dékán- vagy 

rektor-helyettese, vagy az általa vezetett bizottság rangsorolja. Évente intézményenként legfel-

jebb két-két pályamunkát díjazunk. 

 

A pályázat értékelése évente egyszer történik meg, és az adott intézmény diplomaosztó ünnep-

sége keretében adjuk át a díjakat. A pályázati anyagot a diplomadij@fmmk.hu címre kell be-

küldeni. 
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A pályázathoz csatolni kell elektronikus dokumentumként 

• pályázati adatlapot az intézményi javaslattal (letölthető:)    

• a dolgozat kiírásának másolatát, 

• a diplomamunka 5-10 oldalas kivonatát, 

• a bírálat(ok) másolatát. 

 

A pályázati díj összege, minden évben 100.000 Ft (százezer Ft), amit Fejér Megyei Mérnökö-

kért Alapítvány Kuratóriuma határoz meg. 

 

A pályázat a 2022/2023. tanév végén sikeres záróvizsgát tett nappali tagozatos hallgatókra vo-

natkozik. 

 

Székesfehérvár, 2022. 12. 15. 

 

 

                                                                       

 /Kállai-Borik Róbert/ 

 a Kuratórium elnöke 
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