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MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

DIPLOMADÍJ-PÁLYÁZAT 
Pályázati kiírás  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az idei évben is Diplomadíj-pályázatot 

hirdet a hivatal tématerületeihez kapcsolódó tanulmányokat folytató tehetséges 

hallgatóknak. A pályázat feltétele a kiírt témalista valamely eleméhez kapcsolódó 

diplomaterv, diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat, vagy egyéb tanulmány 

pályamunkaként történő benyújtása. A pályamunkán felül értékelésre kerülnek a pályázók 

egyéb szakmai, tudományos és közéleti tevékenységei. 

A Hivatal a pályázatot három kategóriában hirdeti meg, melyek a következőek: 

• Energetikai-műszaki kategória 

• Víziközmű kategória 

• Gazdasági, szabályozási kategória 

Pályázók köre 

A pályázaton részt vehet a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Óbudai 

Egyetem (ÓE) minden hallgatója, aki nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezett a 2017/2018/1 vagy 2017/2018/2 szemeszterek valamelyikében.  

 

Az ösztöndíjra csak azon hallgatók pályázhatnak, akiknek a megelőző két félév (2017/18-es 

tanév őszi és tavaszi féléve) mindegyikében a súlyozott tanulmányi átlaga minimum 3,0. 

Pályázás módja 

A pályázathoz használandó sablonok, illetve a pályázati adatlap megtalálható lesz a 

http://eszk.org/mekh címen. Minden további információ és az eredmények is itt kerülnek 

közzétételre. 

A pályázathoz szükséges dokumentumok listája: 

 Pályázati adatlap és dokumentumlista 

 Pályamunka 

 Szakmai önéletrajz 

 Tanulmányi átlag igazolás (KTH/TO/TI igazolás) 

 Publikációs igazolások (lásd publikációs igazolás, illetve a csatolt cikk/poszter) 
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 TDK, OTDK igazolások (a kiadott oklevelek, igazolások másolata) 

 Demonstrátori tevékenység (tanszéki igazolás) 

 Szakmai szervezet, szakkollégiumi munka (sablon igazolás) 

 Nyelvismeretet igazoló okmányok (nyelvvizsga bizonyítvány másolata) 

Az ösztöndíj bírálásakor a 2017. szeptember 1. és 2018. július 15. közötti időszakban végzett 

tevékenység kerül figyelembe vételre. 

A fenti dokumentumokat tartalmazó pályázatot a mekh@eszk.org címre kell a pályázat 

beadási határidőig elküldeni.  

A diplomadíj - pályázat ütemezése 

 

Pályázatok beadási határideje 2018. július 20., 23:59 

Végleges eredmény közzététele és a díjazott 

hallgatók kiértesítése 2018. szeptember 30. 

Díjkiosztó 2018. október folyamán 

A diplomadíj - pályázat elbírálása 

Csak hiánytalan és a formai követelményeknek eleget tevő pályázatok kerülnek bírálatra. A 

pályázat értékelése kizárólag a beadott pályamunka és a beadott dokumentumok alapján 

történik. 

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban a mekh@eszk.org címen érdeklődhetnek. 

A diplomadíj - pályázat díjazása minden kategóriában 

I. helyezett: 300 000 Ft 

II. helyezett: 200 000 Ft 

III. helyezett: 100 000 Ft 

  

Budapest, 2018. április 30. 

  Energetikai Szakkollégium 
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