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1.§. 

A Magyar Öntözési Egyesület "ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” célja és 

odaítélése 

1. A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2017-ben „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” elnevezésű díjat 

alapít, amelyet pályázat útján lehet elnyerni. 

2. A pályázat célja, hogy ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat arra, hogy az 

öntözéssel és a környezet védelmével kapcsolatos dolgozatukat, szakdolgozatukat vagy 

Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK), diplomamunkájukat, valamint PhD 

disszertációjukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára 

hasznosításra alkalmas módon készítsék el. 

3. A pályázatra benyújtott dolgozatok kategória szerint: 

 középfokú szakképzés, 

 felsőfokú szakképzés (BA), 

 alapképzés (BSc), 

 mesterképzés (MSc), 

 szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD). 

Egy-egy kategóriában évente az első helyezett részére egy db „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” 

adományozható, amely oklevéllel és pénzjutalommal jár. A kategórián belüli második helyezett is 

díjazható az Elnökség döntése alapján. 

 

2.§. 

Az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” adományozásának feltételei 

1. Díjazásban részesíthető minden, az öntözéssel és a környezet védelmével foglalkozó, magyar 

közép- és felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunka, 

szakdolgozat, vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, 

szakdolgozat. 

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az öntözéssel, 

öntözéstechnikával, az öntözés környezeti hatásaival, a víz okszerű felhasználásával, a víz 

természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű 

problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen 

egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó (hazai és külföldi) szakirodalmat és arra 

helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a 

társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a 

tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön. 

3. A pályázatra a tárgyévet megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő időszakában 

elkészített diplomatervek, szakdolgozatok, TDK dolgozatok nyújthatók be. 

 

3.§. 

A pályázat kiírása és a bírálat megszervezése 

1. A pályázatot minden év július 31-i beküldési határidővel kell kiírni. A pályázati kiírást az 

Egyesület Titkára az előző év október 31-ig közzéteszi az Egyesület Híreiben/Hírlevelében, az 

internetes honlapon és megküldi a közép- és felsőoktatási intézmények vezetőinek. 

2. A pályázatra – a megadott határidőig – a kitöltött pályázati lap és a diplomamunka, szakdolgozat 

megküldésével a Magyar Öntözési Egyesületnél kell jelentkezni. 

3. A pályázatok elbírálása és az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” odaítélése, valamint a kategória második 

helyezettjének meghatározása az Elnökség feladata. 
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4.§. 

A bíráló bizottság működése 

1. A bírálók (Elnökség tagjai) a pályázatokat egységes értékelő lapon pontozzák, s rövid szöveges 

jellemzéssel értékelik. Az értékelő lapokat és az értékelésre megkapott diplomamunkákat, 

szakdolgozatokat a bírálók az Egyesület elnöke által kitűzött határidőre készítik el. 

2. A bíráló az általa készített értékeléséért személyében felelős. 

3. Az Elnökség – amennyiben azt szükségesnek látja – kikérheti a diplomamunkát irányító konzulens 

véleményét. 

4. Az Elnökség az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” odaítéléséről szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

dönt, hasonlóképpen jár el a 2. helyezettnél a döntést illetően.  

5. Az Elnökség döntése végleges. 

6. Az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” odaítélésének döntő üléséről az Egyesület titkára az ülés végén 

jegyzőkönyvet készít, melyet a résztvevők aláírnak. 

5.§. 

A pályázatok díjazása 

1. Egy kategórián belül az első helyezett „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ”-ban részesül, és mellé oklevelet 

és pénzjutalmat kap, a második helyezett szintén oklevélben és pénzjutalomban részesül. 

2. A tárgyévet megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő pályázati időszakban a 

díjazásra felhasználható keretösszegről a Magyar Öntözési Egyesület elnöksége az éves 

költségvetést elfogadó ülésén dönt. 

3. Az adott évben ki nem osztott „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” összegei nem kerülnek felosztásra a többi 

díjak között. 

4. Valamennyi díjazott tagdíjfizetési kötelezettség nélkül, egy évre elnyeri a Magyar Öntözési 

Egyesület tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagja volt – egy évig tagdíjmentességet 

élvez. 

5. Az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJBAN” részesített szerzők felsőoktatási intézményét, konzulenseit, 

továbbá munkahelyét levélben értesíti az elért eredményről, és a pályázat eredményét (szerző, cím, 

konzulensek, díj) az Egyesület híreiben és internetes honlapján is közzéteszi. 

6. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid 

összefoglalását az Egyesület honlapján  közzétegyék. 

7. Az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” átadása, ha a pályázat egyben Intézményi, Kari Tudományos 

Diákköri Konferencián (TDK-n) is részt vesz, akkor lehetőség szerint– előzetesen egyeztetve az 

illetékes felsőoktatási intézményekkel – a TDK konferencia díjátadó ünnepségén kerüljön 

átnyújtásra. Egyéb esetben személyesen (Magyar Öntözési Egyesület vezetőségi tagja által) vagy 

postai úton történjen az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” átadása. A díjazott pályázók lehetőséget 

kapjanak az Egyesület éves konferenciáján a pályázati munkájuk bemutatására. 

Záradék 

A Magyar Öntözési Egyesület 2017. április 28-án megtartott éves közgyűlésen a fenti szabályzatot 

elfogadta, és egyidejűleg hatályba léptette. 

        

       Bíróné Dr. Oncsik Mária 

        elnök 



 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

A Magyar Öntözési Egyesület 2017-ben meghirdeti az 

„ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” pályázatát. 

A pályázaton való részvétel feltételei 

 

1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar közép- és felsőoktatási intézményben 

 középfokú szakképzés 

 felsőfokú szakképzés (BA) 

 alapképzés (BSc), 

 mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves képzésben résztvevők 

 szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD disszertáció) 

keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű 

diplomamunkát, szakdolgozatot készített. 

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az öntözéssel, 

öntözéstechnikával, az öntözés környezeti hatásaival, a víz okszerű felhasználásával, a víz 

természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű 

problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen 

egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó (hazai és külföldi) szakirodalmat, és arra 

helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a 

társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a 

tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön. 

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, dolgozat, szakdolgozat megfelel az „ÖNTÖZÉSI 

KÜLÖNDÍJ” pályázat szabályzatának 2. §-ában szereplő feltételeknek. 

4. A pályázatra a tárgyévet megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő időszakában 

elkészített diplomatervek, szakdolgozatok, TDK dolgozatok nyújthatók be. 

5. A diplomamunka, dolgozat, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell 

 a dolgozatokat elektronikus [word és pdf] formában, 

 a jelentkezési lapot, 

 az oktatási intézmény nyilatkozatát, 

 pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát. 

A pályázaton való részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a pályázat/ok 

benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az "Összesítő” c. 

dokumentumot. 

 

A jelentkezés határideje: 2017. július 31. 

 

A jelentkezési lap, a pályázati hirdetmény letölthető az Egyesület Honlapjáról (www.moe.hu). 

Az „ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” átadása, ha a pályázat egyben Intézményi, Kari Tudományos Diákköri 

Konferencián (TDK-n) is részt vesz, akkor lehetőség szerint– előzetesen egyeztetve az illetékes 

felsőoktatási intézményekkel – a TDK konferencia díjátadó ünnepségén kerüljön átadásra. Egyéb esetben 

személyesen (Magyar Öntözési Egyesület vezetőségi tagja által) vagy postai úton történjen a díj átadása. 

Az Egyesület éves konferenciáján a díjazott pályázók lehetőséget kapnak a pályázati munkájuk 

bemutatására. 

Az „EGYESÜLETI KÜLÖNDÍJ” oklevéllel és pénzjutalommal jár. A kategória második helyezettje 

szintén oklevelet és pénzjutalmat kap.  

A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Öntözési Egyesület 

tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek. 

A Egyesület a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a www.moe.hu honlapon, közzéteszi, 

valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását az 

Egyesület honlapján, Hírleveleiben közzétegyék. 

http://www.moe.hu/


 

MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

E-mail cím: info@moe.hu 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
Bejelentem, hogy a Magyar Öntözési Egyesület 20... évre meghirdetett 

„ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ”  

pályázatán részt kívánok venni. 
 

 

Név:  végzettség:  

Születési hely, idő:  anyja neve:  

adóazonosító jele:  állampolgársága:  

Állandó lakcím:  

Értesítési cím:  

telefon:  e-mail cím:  

leendő munkahely 

neve és címe: 

 

A Magyar Öntözési Egyesületnek .............. óta vagyok tagja, nem vagyok tagja (megfelelő aláhúzandó) 
 

A diplomamunka, szakdolgozat címe:  

Kategória (kérjük, aláhúzással jelölje) BA  Bsc Msc PhD Szakirányú továbbképzés 

A belső konzulens (-ek) neve:  

munkahelye:  

értesítési címe:  

A külső konzulens (-ek) neve:  

munkahelye:  

értesítési címe:  

A felsőoktatási intézmény neve:  

címe:  

A diplomamunka, szakdolgozat védé- 

sének dátuma: 
 

 
 

 

 

................................... 20... .......................................... 

 

 
................................................................ 

a pályázó aláírása 
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MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET  

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
E-mail cím: info@moe.hu 

 

ÖSSZESÍTŐ 
a Magyar Öntözési Egyesület 20... évre meghirdetett 

„ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ”  

pályázatára javasolt diplomamunkákról, dolgozatokról, szakdolgozatokról 

 
 

(Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázat/ok benyújtását az oktatási intézmény végzi) 
 

A felsőoktatási intézmény neve:  

címe:  

telefon/fax/e-mail címe:  

A (záró) vizsga időpontja:  

A vizsgabizottság elnöke:  

A tanszék/intézet vezetője:  

 

A fenti időpontban elkészített diplomamunkák, szakdolgozatok, TDK dolgozatok közül az alábbiakat 

javasoljuk a Magyar Öntözési Egyesület 20…. évre meghirdetett ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” pályázatára 

beadni: 
 

 

 
Név: 

 

Születési 

hely, idő: 

 

A diplomamunka, szakdolgo- 

zat, TDK dolgozat címe: 

 

A képzés jellege 

 
(Bsc, Msc, Felsőfokú szakkép- 

zés, Szakirányú továbbképzés) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
................................... 20... .......................................... 

 
 

................................................................ 

   A tanszék/intézet vezetője 
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BÍRÁLATI LAP 

Magyar Öntözési  Egyesület 20…-20... évre meghirdetett 

„ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” Pályázatra” beérkezett munkákhoz 

 

 

 

 

A pályázó neve: 

A diplomamunka  
belső konzulense: 

külső konzulense: 

A diplomamunka címe: 

 

A diplomamunka jellege: tanulmány; műszaki terv (a megfelelő aláhúzandó!) 

 

 

 
A bíráló neve: 

 
 

A bíráló az egyes bírálati pontokat 0-5 közötti értékkel pontozza és – amennyiben szükségesnek ítéli – szövege- 

sen is értékelje, illetve fűzzön hozzá megjegyzést. A 10. pont tartalmazza a bíráló összegző véleményét, díjazási, 

jutalmazási javaslatát. 

 
1. Értékelje, hogy a pályázó milyen színvonalon alkalmazta az egyetemen, főiskolán, 

szakközépiskolában tanultakat. 
Szöveges értékelés: 

 

2. 

 

Értékelje, hogy a pályázó dolgozata milyen színvonalú szakmai gondolkodásmódot tükröz. 

Szöveges értékelés: 

 

3. 

 

Véleménye szerint a dolgozat tartalmaz-e a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható, új el- 

gondolásokat, s melyek ezek közül a leginkább említésre méltóak? 

Szöveges értékelés: 

 

4. 
 

Értékelje, hogy a dolgozat tartalmaz-e önálló megoldásokat, eredményeket, s melyek ezek között az 

említésre méltóak? 

Szöveges értékelés: 

 

5.a 
 

/5.b pont kitöltése esetén, kérjük hagyja üresen) 

A tanulmány-jellegű dolgozatnál értékelje, hogy mennyiben áttekinthető, logikus a műszaki 

leírás és az egyéb szöveges részek (pl. előtanulmányok, tanulmányi fejezetek, stb.) felépítése? 

Milyen mértékig és milyen érthetően indokolja a pályázó ezekben e munkarészekben a választott 

megoldásokat? 

Szöveges értékelés: 

 

5.b 
 

/5.a pont kitöltése esetén kérjük hagyja üresen) 
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 A műszaki terv jellegű dolgozatoknál értékelje, hogy mennyire gondos a szöveges és a rajzi 

munkarészek kiállítása, utalnak-e elírások, rajzi hiányosságok, stb. az önellenőrzés hiányára? 

Szöveges értékelés: 

 

6. 

 

Értékelje a munkában szereplő fogalom meghatározások alkalmazásának helyességét. 

Szöveges értékelés: 

 

7. 
 

Értékelje a dolgozat megfogalmazásainak szabatosságát, nyelvhelyességét! 

Szöveges értékelés: 

 

8. 

 

Értékelje, hogy a pályázó az oktatási tananyagon túlmenően megfelelően feltárta-e a magyar és 

idegen nyelvű szakirodalmi forrásmunkákat és azokra megfelelően hivatkozik-e? 

Szöveges értékelés: 

  

Összes pontszám: 

 
9. 

 
Esetleges egyéb megjegyzések: 

 

 

 

 

 

10. Összefoglaló értékelés és javaslat a díjazásra, jutalmazásra: 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20.. ………………… 
 
 

…………………………………… 

a bíráló aláírása 
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MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
E-mail cím: info@moe.hu 

 

 

OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYILATKOZATA 
 

A Magyar Öntözési Egyesület 20…. évre meghirdetett 

„ÖNTÖZÉSI KÜLÖNDÍJ” pályázathoz 
 

 

 
 

Pályázó neve:  

Születési helye, ideje:  

Adóazonosító jele:  

Állandó lakcíme:  

 

 

 
 

Az alábbi képzésen vett/vesz részt (a megfelelő rész aláhúzandó): 

 
 

 

 

 

 

 
A képzés jellege: 

Középfokú szakképzés 

 
Alapképzés (Bsc) 

 
Mesterképzés (Msc), osztatlan 5 éves képzés 

Felsőfokú szakképzés 

 
(legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgo- 

zat készítéssel zárul) 

Szakirányú továbbképzés 

 

(PhD disszertáció, szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) 
 

 

 

 
............................. 20... ..................................  

......................................................................... 

Az oktatási intézmény ügyintézőjének aláírása 
 


