
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.), az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya (OMB-

KE KFVSZ), valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Alapítvány (MOGIM Alapítvány) 

 

TÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 

 

hirdet, immáron 23. alkalommal, abból a célból, hogy a magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat 

iránt érdeklődők mind szélesebb rétege kapcsolódjon be az iparágunk életével, történetével, fejlődésé-

vel kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve feldolgozásba. 

 

Pályázni lehet a kiírás időpontjáig másutt még nem közölt és más pályázaton nem szereplő olyan 

egyéni vagy csoportos munkákkal, amelyek az alábbi területek valamelyikét érintik: 

 

- technikatörténet 

- gazdaságtörténet 

- üzem- és vállalattörténet 

- életrajz, visszaemlékezés, kritika 

- történeti értékű dokumentumok, fényképgyűjtemények és videofilmek 

 

A pályázaton csak jeligével beküldött munkák vehetnek részt. A pályamű szerzőjének (szerzőinek) 

adatait (név, cím, elérhetőség) lezárt, azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni. A postai borítékon 

feladóként csak a jeligét tüntessék fel! 

 

A pályázatokat írásos pályamű esetén 3 példányban kinyomtatva, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 

címére (8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.) kérjük beküldeni. Amennyiben lehetőségük van rá, 

kérjük a pályaművet, a pályázati anyaggal együtt, a fenti címre CD-n is eljuttatni. További információ 

a 92/313-632-es telefonszámon is kérhető. 

 

Beküldési határidő: 2018. július 31. 

 

Pályadíjak (nettó összegben): 

   Papp Simon-díj  1 db   100.000,- Ft 

   I. díj   1 db     70.000,- Ft 

    II. díj   2 db     50.000,- Ft 

 III. díj   3 db     35.000,- Ft 

 

 A zsűri saját hatáskörben dönthet a meghirdetettől eltérő számú díjról. 
 

A helyezést és díjazást el nem ért pályamunkák, amelyek egyébként mind tartalmi, mind formai szem-

pontból megfelelnek a kiírás követelményeinek, egyenként 15.000,- Ft munkajutalomban részesülnek. 

 

Az eredményhirdetés 2018 decemberében várható. 

 

A pályázók kutatómunkájának megkönnyítése érdekében tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Olaj- 

és Gázipari Múzeum archívuma, adattára, szakkönyvtára és más gyűjteményei, forrásértékű anyagai – 

helyszíni kutatás céljára – a pályázók rendelkezésére állnak. 

 

Budapest – Zalaegerszeg, 2017. április 

 

MOL Nyrt.   OMBKE KFVSZ 

 

MOGIM Alapítvány 


