
Az ÓBUDAI EGYETEM
PÁLYÁzATOT HIRDET

Az INNOVATÍV SzAKDOLGOzATOK/DIPLOMAMUNKÁK DÍJAzÁSÁRA

A pályázAt céljA

Az innovatív megoldásokat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a 
megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett megoldás, eredmény témáját illetően meg-
kötés nincs, az vonatkozhat egy termék prototípusának megtervezésére, kifejlesztésére, egy piacképes 
szolgáltatás létrehozására, vagy dizájn projektre, az OECD Oslo Kézikönyvének széles definíciója1  sze-
rint értelmezésben.  

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, szakdolgozatát/
diplomamunkáját 2019/2020 I. félévében megvédő, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató, to-
vábbá az a hallgató, aki a 2018/2019-es tanévben nyújtotta be és sikeresen megvédte a szakdolgozatát. 
Pályázni lehet egyénileg, vagy szerzőtárssal. Abban az esetben, ha a szakdolgozatot/diplomamunkát 
ketten készítették, mindkét szerzőnek az Óbudai Egyetem végzős hallgatójának kell lennie. (A díj ebben 
az esetben megosztásra kerül). A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:

(a) szakdolgozatát alapképzésben megvédő hallgató
(b) diplomamunkáját mesterképzésben megvédő hallgató.

1 
• termék innováció: Olyan termék vagy szolgáltatás, ami új vagy jelentősen jobb a réginél. Ez magában foglalja mindazokat 

a jelentősebb továbbfejlesztéseket, amelyek a technikai specifikációban, a komponensekben, az anyagokban, a termékbe 
beépített szoftverben, a termék felhasználó-barát jellegében vagy más funkcionális jellemzőkben nyilvánulnak meg.  

• eljárás innováció: Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. 
Felöleli a technikákban, a berendezésekben és/vagy a szoftverben megvalósított jelentős változásokat. 

• Marketing innováció: Olyan új marketing módszer, ami magában foglalja a termék dizájnjában, csomagolásában, a ter-
mék piacra vitelében, reklámozásában vagy árazási modelljében megvalósított jelentős változtatásokat.

• Szervezési, szervezeti innováció: az üzleti gyakorlatban, munkahelyszervezésben vagy a külső kapcsolatokban használ-
ható új szervezési-szervezeti módszerek. 

A LEGINNOVATÍVABB 
SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS



NeM NyújthAtó táMogAtáS ANNAk 
(kizáró okok)

a) aki a korábban elnyert támogatással nem 
számolt el, vagy visszafizetési kötelezettsé-
gének nem tett eleget,

b) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően be-
bizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pá-
lyázat benyújtásakor,

c) akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meg-
határozott összeférhetetlenségi okok vala-
melyike fennáll.

reNdelkezéSre álló forráS

A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazásá-
ra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kate-
góriánként 550 eFt, amely az alábbi díjakat tartal-
mazza:

i. díj  300 eft
ii. díj  150 eft
iii. díj  100 eft

koNzuleNSek eliSMeréSe

A díjazott hallgatók konzulensei munkájuk 
elismeréseként a hallgató által elnyert díjjal 
azonos összegű pénzjutalomban részesülnek, 
erre a célra rendelkezésre álló tervezett ke-
retösszeg kategóriánként 550 eFt. A különdíj-
ban részesülő hallgató konzulense is jogosult 
a hallgatói különdíj összegével megegyező 
pénzjutalomra.

A táMogAtáS forMájA

Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert 
összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi 
juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályá-
zó részére az elbírálást követő 60 napon belül 
átutalással teljesít. A konzulensek esetében a 
pénzjutalom személyi juttatás formájában, át-
utalással kerül kifizetésre, a hallgatói pályáza-
tok elbírálását követő 60 napon belül. A zsűri 
fenntartja a jogot, hogy nem minden díjat oszt 
ki.

A pályázAtok beNyújtáSáNAk hAtárideje
2019. október 15. 24.00 óra.

A pályázAt beAdáSáNAk helye, 
beNyújtáSáNAk MódjA

A pályázat a https://innovaciosnap.uni-obuda.hu/ 
oldal „Pályázat” menüpontjának, „Pályázati anyag 
feltöltése” almenüjére kattintva tölthető fel. Fel-
tölteni két PDF formátumú fájlt kell, amely tartal-
mazza „A pályázat tartalmi és formai követelményei” 
pontban megfogalmazottakat.

A pályázAt érdeMi vizSgálAt Nélkül 
elutASítáSrA kerül, hA

a) a pályázat benyújtási határidőn túl érke-
zett be,

b) a pályázat nem felel meg a pályázati ki-
írásban meghatározott formai követelmé-
nyeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri al-
kalommal van lehetőség.

A pályázAt tArtAlMi 
éS forMAi követelMéNyei

A pályázat két részből áll: egy pályázati dokumen-
tációból és a szakdolgozatból, melyet PDF formá-
tumban kell benyújtani. 

A pályázati dokumentáció tartalmazza: 

• a pályázó(k) nevét, Neptun-kódját, a kar és 
a szak, valamint az évfolyam pontos meg-
nevezését, a tanulmányok kezdetét és be-
fejezését, a konzulensek nevét és e-mail 
címét,

• a pályázó email címét, mobiltelefon szá-
mát,

• a pályázat címét,

• a pályázati összefoglalót, ami az alábbi 
pontokból áll (pontonként min 10, max 15 
sor, 11 pontos karakterekkel)

o a szakdolgozat/diplomamunka össze-
foglalója,

o a probléma, piaci vagy társadalmi igény 
leírása, amire a szakdolgozat/diploma-
munka megoldást ad,

o a megoldás ismertetése, kiemelve az in-
novatív elemeket,

o előnyök a létező hasonló megoldások-
kal szemben, a piac ismertetése,

o gazdasági számítás a megoldásról, üzle-
ti (bevételi) modell,



o tervezett további lépések a hasznosítás-
ra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázati dokumentációt PDF-ben,

• a szakdolgozatot PDF-ben,

pályázAt elbíráláSáNAk hAtárideje

2019. október 31.

eredMéNyhirdetéS

2019. novemberében az Óbudai Egyetem Innová-
ciós Nap címmel megrendezésre kerülő esemé-
nye keretében.

A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpont-
járól minden pályaművet beadó külön értesítést 
kap.

A pályázat minden díjazottjának egyúttal lehető-
séget biztosítunk arra, hogy a szakdolgozatban le-
írt ötletét egy mentorprogram keretében fejlessze 
tovább, mindezt tapasztalt, emberileg és szakma-
ilag is felkészült mentorok segítségével. A mento-
rálás célja, hogy a program végére az ötletek egy 
vállalkozás elindításának és sikeres felfuttatásá-
nak alapjául szolgálhassanak.

A legfontosabb értékelési szempontok:

• a szakdolgozatban leírt eredmény, megol-
dás innovativitása, újszerűsége,

• a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypót-
ló szerepe,

• a gazdasági számítás megalapozottsága, 

• a kidolgozottság mértéke és annak színvo-
nala,

„az értékelésben jelentős súllyal kerül figyelembevé-
telre a pályázati összefoglaló.”

döNtéS A pályázAtról

A pályázatok eredményéről a pályázót az Innová-
ciós Igazgatóság mindkét körben a döntés meg-
hozatalától számított 5 munkanapon belül e-ma-
ilben értesíti.

A pályázAttAl kApcSolAtoSAN 
további iNforMációk

Az információk elérhetők az innovaciosnap.
uni-obuda.hu weboldalon.

Mellékletek:
 - Adatvédelmi tájékozató

Budapest, 2019. szeptember 18.

       
Kersánkszi Tamás

innovációs igazgató


