Alapító Okirat

Zalotay Péter Diplomadíj
Gamma Digital Kft.
Az Alapító
A Gamma Digital Kft. piaci eredményeinek egyik meghatározója, hogy munkatársai közt sok a friss, korszerű
ismeretekkel rendelkező egyetemi, főiskolai végzettségű fiatal. Közülük sokan, már tanulmányaik alatt is kapcsolatba
kerültek cégünkkel.
A Gamma Digital Kft. vezetése a Gamma hagyományának megfelelően, küldetésének tekinti támogatni az oktatást,
hogy az ifjú végzősök az ipari gyakorlatot és beilleszkedésüket segítő ismereteket kapjanak. Ennek a missziónak elemei
cégünknél a képzés támogatása a szakmai gyakorlat biztosításával, diplomamunka témák meghirdetése és
konzultációk támogatása, diplomamunkák bírálata.
Az ITC kibontakozásával több felsőfokú intézményben is képeznek a Gamma Digital Kft. profiljába illeszkedő
diplomásokat, így mi is több intézménnyel kerültünk szakmai és piaci kapcsolatba.
Munkatársaink és cégünk az Óbudai Egyetemmel és diákjaival is együttműködik, ezért Lamár Krisztián tanár úr
javaslatára Zalotay Péter tanár úrról kívánunk a továbbiak szerinti kiírással diplomadíjat alapítani.
A Gamma Digital Kft. több munkatársa is hallgatója volt Zalotay Péter tanár úrnak a Kandó Kálmán Főiskolán, valamint
jogutódján, az Óbudai Egyetemen. Az alapítók a diplomadíj létrehozásával szeretnének tisztelegni Zalotay Péter
szakmai és emberi nagysága előtt.

A Névadó
A Diplomadíj névadója Zalotay Péter (1938-2018) főiskolai docens, aki 1965-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a
Budapesti Műszaki Egyetemen. 1969-től, a Kandó Főiskola alapítási évétől halála napjáig aktív oktatója volt az
intézménynek, illetve jogutódjának, az Óbudai Egyetemnek. Zalotay Péter nevéhez fűződik a Digitális Technika
tantárgy bevezetése, valamint a Vezérléstechnika (később Programozható Irányítások) szakterület megalapítása. Az
Automatika Intézeten belül működő Elektronika Szakcsoportot nyugdíjba vonulásáig vezette. Szakcsoportvezetőként
kitűnő légkört teremtett. Fő értékmérői a munka és a szakmai tehetség voltak. A tehetségeket önzetlenül támogatta,
maga legtöbbször szerényen a háttérbe húzódott. Tanítványai ma szerte a világban megállják a helyüket.

A Diplomadíj célja
A Gamma Digital Kft. megalakulásától kezdve szoros kapcsolatot épített ki a felsőfokú műszaki oktatási intézményekkel
éppúgy, mint olyan ipari nagyvállalatokkal, akik nemzetközi megmérettetésben is az élvonalhoz tartoznak. Mind az
oktatók, mind pedig a nagyvállalati fejlesztő szakemberek saját projektekbe történő bevonásán keresztül, a díj a végzős
hallgatók szakmai gyakorlatának, motiválását is jelenti.
A Diplomadíj erősíteni hivatott azt a kapcsolatot, ami szakmai elődje, a Gamma Művek és a felsőfokú intézmények
közt korábban fennállt. Az oktatási háttér a Gamma minden termékcsoportjában korszerű, innovatív gyártmányokat
és egy megalapozott tudású szakembergárdát eredményezett. A Gamma Digital Kft. egyrészről ezt a hatást kívánja
erősíteni a Diplomadíj létrehozásával.
A Diplomadíj másik célja segíteni a felsőoktatási intézményi képzés hatékonyságát a hallgatók ipari projektekbe
történő bevonásával, a leendő műszaki értelmiség gyakorlati problémakezelésének erősítésével. Ennek eszköze olyan
diplomamunka témák kiírása az egyetemi oktatókkal és ipari szakemberekkel együtt, akik konkrét ipari feladatok
korszerű, innovatív, elméleti és gyakorlati megoldását eredményezik.

A Diplomadíj kiadása
A Gamma Digital Kft. piaci partnereik közreműködésével minden évben több diploma- és szakdolgozat témát ír ki a
műszaki felsőfokú intézmények végzősei részére.
2018-tól ennek a rendszernek lesz része a Zalotay Péter Diplomadíj meghirdetése is.
A szakdolgozat, diplomamunka elkészítését az Alapító támogatja a témákhoz nyújtott ipari, szakmai konzulens
kijelölésével, és az ipari háttér biztosításával. Az elkészült diplomamunkák közül a kiemelkedő színvonalú, a végzős
hallgató munkája alapján az ipari konzulensek által javasolt, jó és jeles osztályzatú dolgozatok kerülnek az Alapító
szakmai vezetéséből álló zsűrije elé. A zsűri által legjobbnak ítélt munkát (szakdolgozat és diplomaterv típustól
függetlenül) Zalotay Péter Diplomadíjban részesíti, amiről a felsőfokú intézményt is tájékoztatja.

A Zalotay Péter Diplomadíj
A Diplomadíj megjelenési formája Zalotay Péter arcképét ábrázoló bronz emlékplakett. A Diplomadíj az évenkénti
kiírásban meghatározott anyagi juttatással jár. Kiemelkedő pályamű esetén a Gamma Digital Kft. állásajánlatot tehet
a díjazottnak.

A Diplomadíj átadása
A Diplomadíj átadására ünnepélyes keretek között vagy ünnepi gála keretében kerül sor. A díjat a díjazottnak az Óbudai
Egyetem rektora (vagy megbízottja) adja át.

Egyebek
A Zalotay Péter Diplomadíj alapításának éve 2018, az első átadás 2019. januárban történik.
A Diplomadíj fenntartása – a névadó képviselőjének jóváhagyó hozzájárulása mellett – a Gamma Digital Kft. feladata.
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