
 

 

RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ – 2022 

Beérkezési határidő: 2022. október 6.(éjfél) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

BIOLÓGIA-, MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÁROK ELISMERÉSÉRE 

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma idén 22. 

alkalommal írta ki a RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ pályázatát, olyan magyarországi 

tanárok számára, akik pályájuk során különösen sokat tettek a hazai 

reáloktatásért és a reálértelmiségiek következő generációiért. 

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott 

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért díjazottakként 

2.000.000 forinttal járó elismerést két-két matematika-, fizika-, kémia-, és 

biológiatanárnak ítél oda. 

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy 

kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel kizárólag online,  

szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő 

kollektívák, magánszemélyek által. 

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén – nem 

szervezői munkakörben – dolgozó, az 5-12. évfolyamokon kimagasló oktató-

nevelő tevékenységet végző/végzett, olyan életművel rendelkező tanár legyen,  

▪ aki legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezik, 

• akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a 
fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször 

a döntőbe jutottak,  

• aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 

felfedezésére, tudásuk gyarapítására,  

• aki jelentős szerepet vállal a fenti négy tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó 

országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl. versenyek, 
továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program 

tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl. előadások tartása, 

szakanyagok készítése, friss információ továbbítása),  



• aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány 
területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos 

aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival,  

• aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai 

nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget 

nyújt,  

• aki szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási 
segédleteket írt vagy ír (ez előnyként értékelendő), 

• akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató. 

 

A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

díjbizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete, valamint a Magyar Biológia 

Társaság, a Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar Immunológiai Társaság és a 

Magyar Genetikusok Egyesülete ajánlásai alapján a három cég által felkért 

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda az 

adott év kitüntetettjeinek. 

A Kuratórium elnöke: Dr. Kroó Norbert 

A Kuratórium tagjai: Lajos Józsefné 

    Dr. Falus András 

    Dr. Szántay Csaba 

A hét tudományos társaság a beérkezett ajánlásokat a fenti feltételek szellemében 

értékeli, s ennek alapján teszi meg javaslatait a díjazottakra 2022. október 21-ig. 

Ezen javaslatok alapján hozza meg döntését az Alapítvány a Magyar 

Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma 2022. október 27-ig. A díj 

átadására várhatóan 2022 november végén kerül sor. 

A pályázati adatlapok 2022. október 6-án éjfélig (23:59) lesznek 

elérhetőek a https://www.ratztanarurdij.hu/palyazat-2022/ weboldalon.  A 

felterjesztéseket kizárólag online lehet benyújtani. Kérdés esetén a következő e-

mail címre írhatnak: info@ratztanarurdij.hu.  

Egy személynek három éven belül az Alapítók által létrehozott díjak közül csak egy 

adható. 

A pályázattal vagy a felterjesztéssel kapcsolatos kérdések feltehetők munkaidőben 

a következő telefonszámon: 06-20-203-5507. 

 

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma 
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