
Alapító Okirat 

Schnell László Diplomadíj 
Gamma Digital Kft. 

A Névadó 

Az Diplomadíj névadója Schnell László (1923-1995), aki 1947-ben szerzett B tagozatos 
gépészmérnöki oklevelet. Egyetemi tanulmányainak befejezése után a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamos Gépek és Mérések Tanszékére került. Végigjárta a szokásos egyetemi 
ranglétrát demonstrátortól docensig, majd 1965. augusztus 1-én kapott egyetemi tanári 
kinevezést a Műszer- és Finommechanikai Tanszékre, ahol akkor már 1959 óta dolgozott. 
Ennek a tanszéknek a jogutódját, a Műszer- és Méréstechnika Tanszéket vette át 
tanszékvezetőként 1967-ben. A Műszer- és Méréstechnika Tanszék Schnell professzor 
életművének egyik legjelentősebb része. Fantasztikus energiával és munkabírással, szeretettel 
és törődéssel vezette a tanszéket majdnem 30 éven át. 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. 

Az Alapító 

A Gamma Digital Kft számos munkatársa hallgatója volt Schnell professzor úrnak és az általa 
vezetett tanszéknek. Közülük többen a Műszer- és Méréstechnika tanszéken végeztek. A 
munkakapcsolat is kétirányú volt; a tanszéken végzett diplomások és a Gamma mérnökei  
közül is többen résztvettek a tanszék külső, ipari munkáiban, illetve a tanszék oktatói 
tudományos munkáikkal támogatták a Gamma fejlesztéseit.  

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 és a hozzá tartozó 
anyagi támogatás a végzős hallgatók szakmai gyakorlatának, duális oktatásának támogatását, 
motiválását is jelenti.  

A Diplomadíj meg kívánja újítani azt a kapcsolatot, ami szakmai elődje, a Gamma Művek és 
a felsőfokú intézmények közt korábban fennállt. Az oktatási háttér a Gamma minden 
termékcsoportjában (nukleáris orvosdiagnosztika, geofizika, irányítástechnika) 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 nemzetközi cégek közreműködésével minden évben több diploma- és 
szakdolgozat témát ír ki a műszaki felsőfokú intézmények végzősei részére. Az évenkénti 
felhívás 2013-tól részét képezi a Schnell László Diplomadíj meghirdetése is.  

A szakdolgozat, diplomamunka elkészítését az Alapító támogatja a témákhoz nyújtott ipari, 
szakmai konzulens kijelölésével, és a téma megvalósításához szükséges tárgyi eszközök, 
anyagiak biztosításával. Az elkészült diplomamunkák közül a kiemelkedő színvonalú, a  
végzős hallgató munkája alapján az ipari konzulensek által javasolt, jeles osztályzatú 
dolgozatok kerülnek az Alapító szakmai vezetéséből álló zsűrije elé. A zsűri által legjobbnak 
ítélt munkát (szakdolgozat és diplomaterv típustól függetlenül) Schnell László Diplomadíj-
ban részesíti, amiről a felsőfokú intézményt is tájékoztatja.    

A Schnell László Diplomadíj  

A Diplomadíj fekete alaplapon álló ovális üvegtábla a mellékletben szereplő szöveggel. 

A Diplomadíj egyben a végzős hallgató számára a Gamma Digital Kft-ben betölthető 
munkahely felajánlást jelent és az évenkénti kiírásban meghatározott anyagi juttatással jár. 

A Diplomadíj átadása 

A Diplomadíj átadására ünnepélyes keretek között vagy ünnepi gála keretében kerül sor. (Az 
alapítás évében a Művészetek Palotájában.) A díjat a díjazottnak az oktatási intézmény 
megbízottja adja át a névadó képviselőjének jelenlétében.  

Egyebek 

A Schnell László Diplomadíj alapításának dátuma: 2013 szeptember.  
Első átadásának dátuma 2013. dec. 4. 

A Diplomadíj fenntartása - a névadó képviselőjének jóváhagyó hozzájárulása mellett - a 
Gamma Digital Kft feladata.  

 

Budapest, 2013. szeptember 

 

 


