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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó emlékére, 
a NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért kuratóriuma pályázatot hirdet 

  

  „Láss! Ne csak nézz!” 

Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2022 
elnyerésére. 

 
A villamosmérnöki diplomát szerzett Gábor Dénest többek között a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta és egy plazmalámpát is 
szabadalmaztatott. 1933-34 között a TUNGSRAM kutatójaként dolgozott, majd érdeklődése végleg az elektronoptika felé fordult. 1947-
ben alkotta meg a holográfiát, melyben elért eredményeiért 1971-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. 

A TÉMAKÖR: 

A XXI. század egyik - minden nemzetet érintő - súlyos problémája a fejlődés következményeivel is számoló fenntarthatóság, a föld 
erőforrásainak, a természetnek, az ember környezetének a későbbi generációk számára is rendelkezésére álló megőrzése. A 
műszaki- és élettudományi kutatások, fejlesztések nemcsak a lehetséges válaszok megszületésének, hanem az ezt megelőző 
kérdésfeltevések és feladatmeghatározások számára is újabb- és újabb lehetőségeket (nagyon leegyszerűsítve: szenzorokat) 
biztosítanak.  
 
Várjuk a leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása szerint: A jövőt 
nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni. 
 

A pályázati munkák kidolgozására váró kérdések a következők lehetnek (egy-egy kérdéskört kiválasztva): 

• Milyen szenzorokkal, mit és hol kellene mérni (feldolgozni, tárolni), hogy később megoldásokat kaphassunk életminőségünk 
javítására, a Föld erőforrásaival történő hatékony gazdálkodásra és környezetünk, életterünk megőrzésére?  

• Milyen megoldást javasol az energiaigény mérhető- és érzékelhető csökkentésére a háztartásokban, a közlekedésben és 
az ipari termelés területén? 

• Milyen módon lehetne rávenni a fogyasztókat, hogy csak akkor használjanak villamosenergiát, amikor kellő mértékű a 
megújuló forrásból származó termelésük? 

A pályázat célja: 

A természettudományi ismeretek magas szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatásban résztvevő tanulók körében. 
 

Pályázati feltételek: 

 

A pályázaton részt vehetnek a határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók. A Pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzé tegye, 
vagy a közzétételt partnere részére engedélyezze. 

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő a szerzője és ez által joga van azt publikálni, publikáltatni, továbbá 
garantálja a Pályamű eredetiségét. (A felhasznált irodalom, források megjelölése szükséges. A részbeni plagizálás is a pályázó 
kizárását eredményezheti.)  

A jeligés pályázat két részből áll:  
1. Adatlap: a Pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), a felkészítő tanár nevével, a Pályázó 
iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató/intézményvezető neve, e-mail címe), valamint a Pályamű azonosítására alkalmas 
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jeligével és munkacímmel, a választott témakör megjelölésével, a Pályázó aláírásával (a számítógéppel kitöltendő adatlap letölthető 
a www.gabordenes.hu internet címről). 
2. Pályamű:  
A pályamű megismertetésére többféle megjelenítési formát is elfogadunk.   
Esszédolgozat 6-10 oldal terjedelemben, jeligével és címmel, vagy egy prezentálásra, bemutatására alkalmas képi megjelenítés, 
fotómontázs, slide-show, videofilm formában. 

Formai követelmény: 

• Az írott szöveg 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal készüljön, az oldalmargók mérete 2 cm 
legyen. Az írott szöveg terjedelme ne haladja meg a 10 oldalt.  

• A képi megjelenítés során a vetítés, bemutatás hossza ne haladja meg a 5-8 percet.  

• A dolgozat tartalmazzon címoldalt a jelige és a cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket, oldalszámot és egy maximum 1 oldal 
terjedelmű összefoglalót (absztraktot), valamint a felhasznált irodalom jegyzékét is. Az idézett vagy kimásolt szövegrészeket 
idézőjelbe kell tenni, és a lábjegyzetben hivatkozással kell ellátni.  

• A dolgozat tartalmazhat képeket, illusztrációkat vagy vonatkozó mellékleteket. A beillesztett képeket sorszámozni kell, forrásukat 
meg kell adni és a szövegben, hivatkozni kell rájuk. 

• Nem lehet a dolgozaton semmilyen személyes adat, a pályázó beazonosítására alkalmas jelölés, jelzés, vagy a pályázó 
fényképe.  

• A jelige legalább 4 betűből és legalább 3 számból, de legfeljebb 10 karakterből álljon. A pdf file neve a jelige legyen!  

Az elbírálás szempontjai: 

• az ismeretek feldolgozásának önállósága,  

• a megfogalmazás érthetősége, a pályamű átgondoltsága, kidolgozottsága, 

• a mondanivaló figyelemfelkeltő hatása, a pályamű jelentősége, 

• a megadott témakörhöz való illeszkedése. 

A bírálat során a zsűri elsősorban az újszerű gondolatokat tartalmazó dolgozatokat értékeli.  

Határidők: 

1. JELENTKEZÉS: A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje 2022. március 14. 
éjfélig. Az adatlapot elektronikusan az alapitvany@novofer.hu e-mail címre kell megküldeni. 

2. A PÁLYAMŰ: A pályamű benyújtási/beérkezési határideje 2022. április 08. éjfélig.  

A pályamű benyújtási helye és módja:   
A jeligével és címmel azonosított dolgozatot csak elektronikus formátumban (PDF file, Powerpoint, JPEG, MPEG) kell megküldeni az 
alapitvany@novofer.hu e-mail címre. A file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét kell feltüntetni.  
A készített modellt nem kell beküldeni, csak annak (képekkel illusztrált) dokumentációját, a kísérlet leírásával (PDF!).  

Eredményhirdetésre a 2022. június első felében. 

DÍJAZÁS: 
A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 50.000, maximum 250.000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet, 
az OTDT által kiállított „Tehetségútlevelet” kapnak, továbbá a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai- vagy kulturális 
programokon való részvételi és táborozási lehetőséget, egyéb fejlesztő csomagot nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az 
a színvonalas pályázatok függvénye.) 
A nyilvános eredményhirdetés alkalmával az erre előzetesen felkért diákok, egy 5-10 perces előadás keretében bemutathatják 
dolgozatukat, vagy alkotásukat. A sikeres Pályázókat a terv szerint a Parlamentben tartandó Gábor Dénes-díj átadási ünnepségre is 
meghívjuk.  

További felvilágosítás: 
NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86., E-mail: alapitvany@novofer.hu  Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004  
WEB: www.gabordenes.hu  
 
Budapest, 2022.február 15. 
 
 
 
 
 

Dr. Bendzsel Miklós 
a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke 
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