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A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara azon céltól vezérelve, hogy elismerje a frissen
végzett mérnökök szakmai tevékenységét díjat alapított a leendő tervező mérnökök részére.
E szabályzat tartalmazza azon rendelkezéseket, melynek figyelembevételével kell eljárnia a
javaslattevőinek és a díj odaítélőinek.
1.)

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara minden évben egy alkalommal adja ki a
Diploma díjat, két fő részére, akik szakmai felkészültsége, a diplomamunkája alapján
arra érdemesnek ítéljük.

2.)

A Diploma díj fajtái:

2.1. Diploma díj: a Debreceni Egyetem azon mérnök szakos hallgatói részére, akik a
mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján tervezői jogosultságot kaphatnak.
2.2. Diploma dí:j a Kolozsvári Egyetem mérnök szakos építőmérnök hallgatója részére
3.)

Eljárási szabályok
A diplomadíj pályázat benyújtási határideje a Debreceni Egyetemen:
oktatási tanév vége, illetve június 25.
A diplomadíj pályázat benyújtási határideje a Kolozsvári Egyetemen az államvizsga
időpont kitűzése alapján – az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal történt
egyeztetéssel - kerül évenként meghatározásra
A diplomadíj pályázathoz mellékelni kell:
 a diplomatervnek a hallgató által aláírt példányát, számítási mellékletekkel,
 a diplomaterv értékelését, bírálatát,
 a felterjesztő egység javaslatát, a kiemelkedő színvonal alátámasztását igazoló
feltételekkel,
 a Tanulmányi Osztály nyilatkozatát, hogy a hallgató a diploma megszerzéséhez
minden kötelezettségének eleget tett, a diploma átadás feltételeinek
maradéktalanul megfelel a pályázó. (nyelvvizsga, stb.)
A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara elnöksége, a felkért - legalább 5 tagú –
kiemelkedő elméleti tudással, szakmai gyakorlattal és tekintéllyel rendelkező, kamarai
tagokból álló bíráló bizottság javaslata alapján dönt a diploma díj odaítéléséről.
A díj odaítéléséhez a bírálóbizottsági tagok, több mint kétharmadának igen szavazata
szükséges. A bírálaton tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem delegált képviselője.
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A diplomadíjra pályázó hallgatók 10 - 15 percben összefoglalva ismertetik a diploma
feladatukat, az alkalmazott műszaki megoldást, választ adnak a bírálóbizottság tagjai
által feltett kérdésekre.
A diplomadíj pályázat hivatalos nyelve: magyar
A döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza, a hallgatók felkészültségét,
a bírálók kérdéseire adott válaszukat, illetve a szavazás eredményét (igen, nem,
tartózkodás) Az összes elhangzott előadás után hozza meg végleges döntését a
bírálóbizottság, és a jegyzőkönyvi javaslattal terjeszti azt, a Hajdú-Bihar Megyei
Mérnöki Kamara Elnökségéhez, a diplomadíj odaítélésére.
A diplomadíj átadása: a következő oktatási év tanévnyitó ünnepségen.
3.2. Diploma díjra történő javaslattétel
Mindkét diplomadíj pályázat benyújtására javaslatot tehet az intézmény bármely
szakirányú képzésért felelős tanszékének Vezetője, illetve az államvizsga bizottsága
véleménye alapján a Kar vezetője.
Javaslatot csak a magas színvonalon kidolgozott, kiemelkedő alkotó mérnöki
tevékenységgel elkészített diplomaterv alapján lehet tenni.
4.)

Diploma díj
Diplomadíjként, oklevél és pénzjutalom kerül átadásra a díjban részesülők részére.
A Diplomadíj mindkét fajtája pénzjutalommal jár együtt, a díj összege 90.000,-Ft/díj,
illetve Kolozsváron, 300 Euró/díj végösszegben került meghatározásra.

Hatálybalépés:
Jelen díjszabályzat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Hajdú-Bihar Megyei
Mérnöki Kamara Elnöksége 2007. évi 1. sz. elnökségi ülésén 2007. január 18-án a
3/2007.(I.18.) számú határozatával jóváhagyott és 2007. január 18. napjával hatályba lépett
díjszabályzatot.
Jelen díjszabályzatot a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége 2012. évi 4. sz.
elnökségi ülésén 2012. május 4-én a 17/2012.(V.4.) számú határozatával hagyta jóvá és 2012.
május 5. napjával hatályba léptette.
Debrecen, 2012. május 4.

Dr. Liska András
HBM MK elnök
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1. sz. melléklet.
Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
DIPLOMADÍJ PÁLYÁZATI ELŐADÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A diplomamunka bemutatásának célja, hogy a pályázó a bíráló bizottság előtt megvédje a
diplomamunkája készítéséhez szükségszerűen kapcsolódó önálló munka eredményeit.
A bemutatóra rendelkezésre áll kb. 15 perc (tehát max. 15 dia), további kb. 10 perc marad a
bizottság tagjainak kérdéseire és a válaszadásra.
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
Az előadás tartalmazza
 a hallgató és a diplomamunka legfontosabb adatait (a hallgató nevét és neptun kódját,
a diplomamunka címét, a vállalat vagy intézmény nevét, ahol a diplomamunkát
készítette, a konzulens(ek) nevét, munkahelyét),
 a diplomamunka főbb fejezeteinek felsorolását (szóban a vázlatpontokat esetleg
érdemes kifejteni).
 a diplomamunkát kiíró/befogadó vállalat vagy intézmény bemutatására, röviden, csak
a lényegre koncentrálva (ha vannak táblázatai, grafikonjai, az a legszerencsésebb)
 az önálló munka feladatkiírásának részletesebb kifejtése. Az előadásban térjen ki arra,
miért szükséges az adott feladat elvégzése, milyen kiinduló feltételeket vett
figyelembe, a tervezett műszaki megoldás részleteinek ismertetése, a feladat megoldás
eredménye, milyen eredménnyel jár a megvalósulás, stb. és végül foglalja össze az
önálló munka eredményeit.
 tartalmazza a bíráló kérdéseit és ezekre adott válaszokat.
 végül foglalja össze a diplomamunka egészének eredményeit, vonja le a tanulságokat,
fogalmazza meg a továbblépés lehetőségeit.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK
 max. 10-15 dia (a max. 15 perces időkorlát miatt többet nem érdemes készíteni)
 a diákon legalább 16-18-as betűnagyság (kisebb betűméret nehezen olvasható)
 világos háttér, sötét betűk alkalmazása
A BEMUTATÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK, TANÁCSOK
 javasolt olyan betűtípus (lehetőleg egyféle) alkalmazása, amely a megjelenítéskor is
támogatja a magyar abc karakterkészletét (á, i, é, stb. el szokott romlani, ha különleges
betűtípust használnak)
 a teljes diát lefedő háttérkép alkalmazása helyett érdemes láblécet vagy fejlécet, akár
keretet (sablonokat) alkalmazni, az ugyanis nem rontja az olvashatóságot,
áttekinthetőséget (szöveg, táblázatok, grafikonok, stb.)
 az animáció, az automatikus idő-késleltetések beállítása a vetítésnél látványos, de a
felvállalása meggondolandó
 semmiképpen nem szabad betanulni a kísérő szöveget, mert a bíráló bizottság tagjai a
bemutató közben is tehetnek fel kérdéseket, és ez felboríthatja a betanultakat, nehéz
visszazökkenni (a vázlat viszont jó segítséget nyújt)
 a bíráló bizottsági tagok kérdései esetleg vonatkozhatnak a vetített diák valamelyikére,
ezek tehát legyenek a dianézetben jól beazonosíthatók, külön is kivetíthetők (PPT)
 a grafikon és a táblázat akkor jó, ha adatai jól olvashatók és értelmezhetők (ügyelni kell a
mértékegységekre és dimenziókra, a koordináta-tengelyek felirataira, színekre, stb.)
 nem szabad elmerülni például alapfogalmak magyarázatában, a bíráló bizottság tagjai
nagyjából tisztában vannak a fogalmakkal is.
 ha elkészültek a bemutatóval, legalább egyszer próbálják el (vetítés ellenőrzése, időkeret
betartása, stb.)
... A BIZOTTSÁG ARRA KÍVÁNCSI, AMIT A HALLGATÓ TUD – NEM ARRA, AMIT NEM TUD …
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