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„Simonyi Károly – mindannyiunk 
példaképe” 

 
 

Simonyi Károly professzor kiemelkedő személyisége volt a Műegyetemnek. Halálának 
10. évfordulójára emlékezünk 2011-ben, melynek tiszteletére a Schönherz 
Kollégiumért Alapítvány a Simonyi Károly Szakkollégiummal együttműködve 
pályázatot hirdet. 
 
A pályázat célja: Simonyi Károly életének, munkásságának bemutatása a 
diákság körében 
 
Pályázat témái: 

 Az atomfizika fejlődése Simonyi Károly munkásságától napjainkig 

 Simonyi Károly professzor a példakép - Munkásságának hatása a mai korra 

 Simonyi Károly a könyvek világában 
 
Formai követelmény: 
 
A pályázatot esszé vagy rövidfilm formájában lehet beadni. 
 

Esszé esetén: 

 terjedelem: minimum 12, maximum 30 A4-es oldal 

 kézzel írt írásokat nem fogadunk el 

 a fedőlapon szerepelnie kell a címnek, a készítők nevének, egy 
kapcsolattartó email címének és telefonszámának, illetve a dátumnak. 

 nyomtatva és elektronikusan (CD-n vagy DVD-n is el kell küldeni) 
 
Rövidfilm esetén: 

 terjedelem 5 – 15 perc 

 az elkészült munkát olyan formátumban kell beadni, amit egy hagyományos 
video lejátszó le tud játszani (.avi formátum javasolt) 

 kísérőlevélben fel kell tüntetni a készítő(k) nevét, egy kapcsolattartó email 
címének és telefonszámának, illetve a dátumot (illetve opcionálisan egy 
rövid max. fél A4-es oldalnyi leírást arról, hogy miről szól a film) 

  
A pályázatokat 2011. szeptember 30-ig kérjük beküldeni a következő címre: 
Schönherz Kollégiumért Alapítvány Kuratóriuma 
1117 Budapest Irinyi József utca 42. 1719-es szoba 
 
(A pályázatokat megcímezve személyesen is le lehet adni a kollégium portáján.) 
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Díjazás: 

1. helyezett 70 000 Ft, 
2. helyezett 50 000 Ft, 
3. helyezett 30 000 Ft pénzjutalomban részesül, illetve a díjazottak lehetőséget 

kapnak arra, hogy az eredményhirdetést követően a pályamunkát 20 percben 
prezentálják.  

 

A legjobb pályamunkák tovább folytathatók TDK témaként is, melyhez konzulenst 
biztosít a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Kara. 
 
Kik pályázhatnak? 
A Pályázaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói 
vehetnek részt egyéni vagy csoportos formában. 
 
A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályamunkák elbírálását szakértőkből álló zsűri végzi. A pályázat során 
egyben történik az egyéni és a csoportos pályázók elbírálása és díjazása. A zsűri 
döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
 
Az elbírálás szempontjai: 

 A pályázat szakmai színvonala 

 Milyen mértékben szól a diáksághoz 

 A pályamű technikai és esztétikai értelemben vett kidolgozottsága 
 
Eredményhirdetésre 2011. október 9-én kerül sor ünnepélyes keretek között, 
melyre ezennel minden pályázót meghívunk. 
 
Bővebb info: Percze Rita 

Email: percze.rita@sch.bme.hu 

Honlap: http://www.sch.hu/simonyipalyazat 
 

Budapest, 2011. május 30. 

 


