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Öveges József DíjÖveges József DíjÖveges József DíjÖveges József Díj 
1.§1.§1.§1.§ 

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége díjatdíjatdíjatdíjat    alapít az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének 
erősítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére, amelyet a kiváló XX. századbeli magyar 
fizikapedagógusról, néhai Öveges JózsefÖveges JózsefÖveges JózsefÖveges József tanár úrról nevez el. 

2.§2.§2.§2.§ 

Az Öveges József Díj egy bronzból készült kisplasztikakisplasztikakisplasztikakisplasztika. A Díjjal együtt a nyertes egy okleveletokleveletokleveletoklevelet is kap, 
amely a díj elnyerését tanúsítja. A díjazott a Magyar Nukleáris Társaságtól egyszeri, egyösszegű szakmai szakmai szakmai szakmai 
díjdíjdíjdíj juttatásban is részesül a fizikaoktatásban felhasználható kísérletek kidolgozására. A szakmai díj 
összegét a Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége állapítja meg, és a díj Kuratóriuma teszi közzé minden 
évben a pályázat meghirdetésekor. 

3.§3.§3.§3.§ 

Az Öveges József díjra évente pályázhatnak iskolai fizikatanárokiskolai fizikatanárokiskolai fizikatanárokiskolai fizikatanárok oktatási munkájukban alkalmazott 
kísérletekkel. A pályázatok kiírását, határidejét a díj Kuratóriuma hirdeti meg minden év elején. A 
beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, és pontozza. A pályázatra kapott pontok hozzáadódnak 
az előző években gyűjtött pontok 0,5-szereséhez. A korábbi években kapott pontok akkor is feleződnek, 
ha abban az évben a pályázó nem nyújtott be pályázatot. Csak az a pályázat vehető figyelembe, amely 
mind a Szakmai tartalomra, mind pedig a Könnyű iskolai megvalósíthatóság szempontra nullától 
különböző pontot kapott. Minden évben az a fizikatanár nyeri el a díjat, akinek a pontversenyben a pontversenyben a pontversenyben a pontversenyben a 
legtöbb pontja vanlegtöbb pontja vanlegtöbb pontja vanlegtöbb pontja van. Aki elnyerte a díjat, annak a pontjai nullázódnak. A következő években azonban 
továbbra is részt vehet a versenyben, pontokat gyűjthet, és a díjat ismét elnyerheti.   

4.§4.§4.§4.§ 

A Kuratórium tagjait a Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége kéri fel.  A Kuratórium tagjai maguk 
közül választanak elnököt. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, megbízatásuk 
visszavonásig érvényes. A Kuratórium tagjait a Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége menti fel. 

5.§5.§5.§5.§ 



A Kuratóriumi tagok a pályázatokat egyénileg értékelik az alábbi szempontok és pontszámok szerint. 
Minden pályamunkát legalább két kuratóriumi tagnak kell értékelni. 

Szakmai tartalom max. 20 pont 
Könnyű iskolai megvalósíthatóság max. 12 pont 
Újdonságtartalom max. 10 pont 
Kapcsolódás a modern fizikához max. 10 pont 
Alkalmasság tanulói kísérletre max. 10 pont 
Kapcsolat nukleáris ismeretekkel max. 8 pont 

ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen max. 70max. 70max. 70max. 70    pontpontpontpont 

A pályázat pontszáma a kuratóriumi tagok által adott pontszámok átlaga. A pályamunkák pontozása 
után a Kuratórium ülést tart, amelyen összesíti az eredményeket, és meghatározza a nyertes személyét. 

6.§6.§6.§6.§ 

A pályázat jeligés, ezért a pályázónak sehol sem szabad feltüntetni a nevét a pályázaton. A pályázathoz 
csatolni kell egy  lezárt borítékot, amely kívül a pályázat jeligéjét (kódját), belül a pályázó nevét és egyéb 
adatait tartalmazza. Ezt a borítékot csak az után bontja fel a Társaság titkára, hogy a Kuratórium az 
összes pályamunkát pontozta.  
 
Valamennyi Kuratóriumi tag egyetértése esetén a kuratóriumi tagok között az egyeztetés elektronikus 
úton is történhet. 

    

7.§7.§7.§7.§ 

A pályázó – a pályázat beadásával – egyben hozzájárul ahhoz, hogy 

-         neve és elért pontszámai felkerüljenek a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott Öveges Díj 
honlapra; 

-         a Díj elnyerése esetén a pályázat(ok)ban leírt kísérletek közül a Kuratórium által arra 
alkalmasnak ítéltek ugyancsak felkerüljenek az Öveges Díj honlapra, ahonnan szabadon 
letölthetők, és oktatási célokra térítés nélkül felhasználhatók lesznek. 

A pályázó bármikor kérheti nevének és pontszámainak a honlapról való levételét, ez azonban pontjainak 
elvesztésével jár. 

8.§8.§8.§8.§ 

Az Öveges József díjat a Magyar Nukleáris Társaság mindenkori elnöke adja át a nyertesnek a Magyar 
Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlésén. 



9.§9.§9.§9.§ 

A díjazott az Ünnepi Közgyűlésen kb. 20 perces előadás keretében be kell mutassa azokat a legfontosabb 
munkákat, amelyek alapján a díjat elnyerte. 

10.§10.§10.§10.§ 

Az Öveges József Díj akkor szűnik meg, ha megszűnéséről a Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 
határozatot hoz, illetve ha a Magyar Nukleáris Társaság is megszűnik. 
  

A jelen Alapító Okirat a 2006 márciusában kiadott okirat és a Társaság elnökségének 2013. június 20-i 
ülésén módosított dokumentum egységes változata.   

Budapest, 2013. június 20. 

 
Dr. Hózer Zoltán 

A Magyar Nukleáris Társaság elnöke 

  

  

 

 


