
Ösztöndíj pályázat a Mérnökmisszió Alapítvány 
REFORMula Challenge – Református 

Középiskolások és Egyetemisták Innovációs 
Versenyével összefüggő tevékenységek 

támogatására 
 
A pályázat célja a Mérnökmisszió Alapítvány által szervezett REFORMula Challenge – 
Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyével összefüggő kreatív 
alkotó, informatikai fejlesztő és hitéleti tevékenységek támogatása, jelenlegi körének 
bővítése, fejlesztése. A nyertes pályázó a pályázat során elnyert ösztöndíj időszaka alatt 
(2020.10.01-2021.01.31.) a nyertes pályázati anyagban benyújtott vázlatokban szereplő 
előterveket kidolgozza és azokat az Alapítvány kizárólagos rendelkezésére bocsátja. Ezen 
túlmenően az ösztöndíj időszaka alatt a benyújtott javaslatok megvalósításának kapcsán 
aktívan egyeztet a Mérnökmisszió Alapítvány munkatársaival. A pályázat elkészítéséhez a 
Mérnökmisszió Alapítvány a lentebb megadott e-mail címén igény szerint bővebb 
tájékoztatást ad. 
 
Az ösztöndíj pályázat támogatója a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a 
Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő (NEA-KK-20-Ö-V-0102 
„Közösségszervezés a műszaki érdeklődésű református ifjúság körében”). 
 
Pályázat tárgya 

• A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre. Egy pályázó legfeljebb egy 
pályázati kategóriára nyújthat be pályázatot. 

• I. pályázati kategória: A REFORMula Challenge versenyhez kapcsolódó rövid, 
maximum 30 másodperces reklámvideó kreatív hátterének kidolgozása, a videó 
elkészítése. 

• II. pályázati kategória: A REFORMula Challenge versenyhez kapcsolódó szurkolói 
mobil applikáció tervezése, a szükséges szoftver architektúra fejlesztése. 

• III. pályázati kategória: A REFORMula Challenge versenyhez kapcsolódó hitéleti 
tevékenységek kreatív tartalmának kidolgozása, különös tekintettel a hitéleti 
pályamunka értékelési és minőségi jellemzőire. 

 
A beküldött pályamunka tartalma: 

• Javaslati tervek PDF formátumban (főszöveg maximum 1 oldal terjedelemben), 
megnevezve benne, hogy melyik pályázati kategóriára került az anyag benyújtásra. 

• Önéletrajz. 

 
Pályázók köre: bármely 18-30 év közötti természetes személy 
 
Pályázóval szembeni elvárások: 

• Kötődés egy történelmi keresztény egyházhoz, annak valamelyik gyülekezetéhez 
(beleértve a Műegyetemi Református Közösséget). 

• Alapszintű jártasság a szükséges szoftverek kezelésében (pl. grafikai, videó vágási, 
mobil applikáció fejlesztési tapasztalat). 

 
A pályázat kiírója: Mérnökmisszió Alapítvány. Honlap: http://www.mernokmisszio.hu 
 

http://www.mernokmisszio.hu/


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25. 18:00 
 
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@mernokmisszio.hu e-mail 
címre. 
 
A pályázat díjazása: 
A díjnyertes pályázóval az Alapítvány ösztöndíj szerződést köt minimum 50.000 Ft, 
maximum 200 000 Ft ösztöndíjra, a fentebb megjelölt időszakra nézve. 
 
Amennyiben valamelyik dokumentum hiányzik a benyújtott pályázati anyagból, a pályázat 
kizárásra kerül a bírálat során. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga 
saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy 
bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat 
érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a 
pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. 
A nyertes pályázatot a beküldött munkák közül az Alapítvány Kuratóriuma választja ki. A 
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A pályázatok értékelése, elbírálásának határideje: A benyújtott pályázatokat a beadási 
határidőt követő 5 napon belül a Mérnökmisszió Alapítvány kuratóriuma bírálja el.  A győztes 
pályázót a megadott e-mail címén értesíti a Kuratórium. 
 

 

A Mérnökmisszió Alapítvány tevékenységét a 2020 április 1 – 2021 szeptember 30 közötti 

időszakban a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő támogatta (NEA-KK-20-Ö-V-0102 „Közösségszervezés a műszaki 

érdeklődésű református ifjúság körében”). 

 

http://palyazatok.org/

