
 
 

TDK MUNKA KÜLÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

 

A 2021/2022. 1. félévében, a Dunaújvárosi Egyetemen (DUE) megrendezésre kerülő házi 
Tudományos Diákköri Konferenciára pályamunkát készítő hallgatók részére a DUE és a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) „Egyetemi hálózat a fenntartható fejlődésért” Horizontális Programjának 
együttműködése keretében pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak azok a DUE-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik 
dolgozata és előadása 

- témája kapcsolódik a fenntartható közgazdaságtan és globalizáció témaköréhez, 
- a TDK szabályzat tartalmi és formai követelményeinek megfelel, 
- magyar nyelven íródott és kerül előadásra, 
- nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a 

bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést 
ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei előzetes egyeztetés 
és jóváhagyás után publikálhatók. 

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: 

1. a TDK dolgozat 1 nyomtatott, fűzött példányát  
2. A pályázó által kitöltött Pályázati adatlapot 
3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a 

kidolgozás módszerét.  
4. Hallgatói nyilatkozat 
5. Adatkezelési szabályzat 

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt! 

Jelentkezés 

A pályázatokat a DUE Társadalomtudományi Intézet Titkárságára lehet benyújtani (személyesen 
vagy postai úton) 

(Dósáné Pap Györgyi/ F-épület 418. iroda) 

Benyújtási határidő: 2021. november 9. 12:00 

A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott pályázatot az Bíráló Bizottság nem 
veszi figyelembe. 

A pályázatokat az Egyetem Bíráló Bizottsága bírálja el. A Bíráló Bizottság elnöke az Oktatási 
Rektorhelyettes, tagjai a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, a Szervezetfejlesztési és 
Kommunikációtudományi  Tanszék tanszékvezetője, és az EHÖK képviselője.   

A beadott pályázatokat a bizottság 5 napon belül értékeli. A beadott pályamunkák 
Eredményhirdetésére a TDK Eredményhirdetése során kerül sor. 



 
 

 

Kategóriák és díjak: 

A győztes és helyezést elérő pályamunkák pénzdíjban részesülne 

Helyezés A díj összege 

I. díj 100.000 Ft 

II. díj 60.000 Ft 

III. díj 40.000 Ft 

 
A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák 
készítői Dicsérő oklevelet kapnak. 
A díjakat ünnepélyes keretek között a TDK konferencia Záró rendezvényén adja át az Oktatási 
Rektorhelyettes. 
 

A dolgozattal szembeni elvárások a következők: 

1. A dolgozat a fenntartható közgazdaságtan és globalizáció témaköréhez szorosan 
kapcsolódik, világos célkitűzések és elvárások mentén egy jól körülhatárolt 
problémafelvetést elemez, vagy konkrét problémát old meg. Javasolt kutatási témakörök:  

1.megatrend: Éghajlatváltozás – a Föld, mint globális melegház? 

2.megatrend: A Föld népességének egyetemleges növekedése 

3.megatrend: Elöregedő társadalmak 

4.megatrend:A szénhidrogén alapú gazdaság alkonya 

5.megatrend:Új geopolitikai korszak – Eurázsia felemelkedése 

6.megatrend:Megavárosok előretörése 

7.megatrend: Globalizáció a 21.században – verseny a tudásért és az információért 

8. megatrend: Robotok és mesterséges intelligencia, mint új termelési tényező 

9. megatrend: Az információ válik a 21. század olajává 

10.megatrendA platformgazdaság általános térnyerése 

11.megatrend: A nulla kamatok kora 

12.megatrend: A pénz digitalizációja 

13.megatrend: Bigtech cégek a pénzügyekben 

14.megatrend: Rövid távú profit helyett hosszú távú ESG szemlélet a befektetésekben 

15.megatrend: A zöld adók növekvő szerepe 

16.megatrend: Polarizálódó társadalmak és inkluzív fejlődés 

17.megatrend: GDP helyett új mérőrendszerünk lesz 

2. A dolgozat elemző, értékelő, mélyreható vizsgálatot tartalmaz (pl. vállalati leírás önmagában 
nem elfogadható). 



 
 

3. A dolgozat korszerű szakirodalomra épít, illetve a magyar és idegen nyelvű forrásokra, 
szakcikkekre, a szaknyelv fogalmait helyesen használja. 

4. A szakirodalom feldolgozása célirányos, túllépi a szakkönyvek fogalomértelmezését, 
valamint a vizsgálat keretei az irodalom alapján megfogalmazott eredmények figyelembe 
vételével születtek. 

5. A dolgozat megfelelő formában hivatkozik (APA) a felhasznált irodalomra. 
6. A dolgozat terjedelme: 20-50 oldal a mellékletek nélkül. 

7. A dolgozatokat Microsoft Word szövegszerkesztővel, A4-es lapméretben, 2,5; 2,5; 2,5; 2,5 

cm-es margókkal, 12-es méretű Times New Roman betűtípussal kell elkészíteni.  

8. A címsorokat vastagított betűvel kell kiemelni, a szövegtörzs- és bekezdésformázás a 

dolgozat szerzőjére van bízva. Javasoljuk az 1,5-ös sorköz alkalmazását.  

A pályázatról további felvilágosítás a dosanpgy@uniduna.hu  e-mailcímen kérhető. 

Dunaújváros, 2021.09.28. 

mailto:dosanpgy@uniduna.hu


 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
(MNB HP TDK különdíjra vonatkozó pályázathoz) 

 

A pályázó adatai 

Név  

Neptun kód  

E-mail   

Telefonszám  

 

Képzési adatok 

Intézet  

Szak  

Specializáció   

Képzés jellege FOSZK BA MA Nappali Levelező 

 

Pályamunka adatok 

A dolgozat 

címe: 

 

Konzulens neve  

 

Titkosítás kérése (a pályázati feltételeknek megfelelően) 

 Igen 

 Nem 

 
Kérjük, foglalja össze röviden a TDK dolgozat lényegét, a kidolgozás módszerét. Az összefoglaló terjedelme max. 1 oldal 

legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kötelező csatolmányok: 

 1 darab nyomtatott, fűzött dolgozat 

 1 db pályázati adatlap 

 1 db Hallgatói nyilatkozat 

 1 db Adatkezelési szabályzat 

 
Aláírásommal kijelentem, hogy a pályázati feltételeket a pályázati kiírásból megismertem, azokat 
maradéktalanul elfogadom.  
 
 
Jelentkezési határidő: 2021. november 9. 12:00 
 
 
Dunaújváros, 2021. ______ 
 
 
 ____________________ 
 Pályázó aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Készült három eredeti példányban, melyekből 1 példány a Dunaújvárosi Egyetemé, 1 példány a magyar Nemzeti Banké, 

1 példány a pályázó hallgatóé. 

 
 

HALLGATÓI NYILATKOZAT 

 

Alulírott «Pályázó_nyomtatott_neve», mint a Magyar Nemzeti Bank és a Dunaújvárosi 

Egyetem együttműködése keretében meghirdetett  “MNB-HP TDK különdíj” pályázója 

hozzájárulok, hogy a következő adataim: 

  

Név: ……………………………………………………. 

NEPTUN-kód:………………………………………….. 

Képzési adatok (Kar, szak): ……………………………. 

Lakcím: ………………………………………………… 

E-mail cím: …………………………………………….. 

 

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére megadásra kerüljenek. A hozzájárulás célja: 

 - annak ellenőrzése, hogy a verseny és különdíjra pályázó hallgató nem áll 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban az MNB-vel; 

 - hogy a beadott pályamű elbírálásában az MNB munkatársai részt vehessenek; 

 - hogy a pályamű szerzőjével (szerzőivel) az MNB esetlegesen felhasználási szerződést 

kössön; 

 - a pályázatban résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, ösztöndíjról szóló oklevél 

átadása, eljuttatása, az MNB, valamint a Pallas Athéné Közgondolkodási Program 

oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás; 

 - továbbá a versenypályázathoz kapcsolódó promóciós célú vagy sajtóban megjelenő 

felhasználása. 

 

 

…………………, 2021. ………     _______________________ 

Pályázó_aláírása 

 
  



Készült három eredeti példányban, melyekből 1 példány a Dunaújvárosi Egyetemé, 1 példány a magyar Nemzeti Banké, 

1 példány a pályázó hallgatóé. 

 
 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Alulírott, …………………………………….. (hallgatói azonosító:                                ) 

hozzájárulok ahhoz, hogy az „MNB-HP TDK különdíj”-ra benyújtott pályázatom alapján a közölt 

személyes adataimat az eljárás lefolytatása céljából, a pályázat lezárásának időtartamáig, legkésőbb 

2022. március 1.-ig a Dunaújvárosi Egyetem (2400, Dunaújváros, Táncsics. M. u. 1/A, képviselője: 

Dr. habil. András István rektor) kezelje. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az „MNB-HP TDK különdíj ” pályázat céljának megvalósításához 

szükséges, valamint az ehhez kapcsolódó beszámolási és ellenőrzési tevékenység keretén belül a 

Magyar Nemzeti Bank (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., képviselője: Dr. Matolcsy György 

elnök) részére átadott (név, lakcím, e-mail cím) személyes adataimat a Magyar Nemzeti Bank 

Oktatási Igazgatósága kezelje (ideértve az adatok felvételét, tárolását, a rá vonatkozó törvényi 

kötelezettsége teljesítésének céljából nyilvánosságra hozatalát).  

Az adatkezelés időtartama: a pályázat lezárása, legkésőbb 2022. március 1.,  

A különdíjban részesülő hallgató nevét tartalmazó szakmai beszámolót a szakmai beszámoló MNB 

általi elfogadását követő 5 évig az MNB az internetes honlapján, illetve kiadványaiban közzéteheti. 

Jogorvoslati lehetőségek  

 

A pályázó kérelmezheti az adatkezelőnél 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

 személyes adatainak helyesbítését, 

 személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével). 

 

A pályázó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálatát. 

 

Kelt.:  ...............................................  

 

    .....................................................................  

Bíráló Bizottság elnöke hallgató (ösztöndíjas) aláírása 

  



Készült három eredeti példányban, melyekből 1 példány a Dunaújvárosi Egyetemé, 1 példány a magyar Nemzeti Banké, 

1 példány a pályázó hallgatóé. 

 
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az MNB verseny és ösztöndíjprogramjával kapcsolatban rögzített személyes adatokat az 

Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

megfelelően tárolja és kezeli az alábbiak szerint. 

 

Adatkezelő: 

Magyar Nemzeti Bank 

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

Levelezési címe: 1850 Budapest 

Telefon: 06 1 428 2600 

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János e-mail: martont@mnb.hu 

 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés célja a verseny és ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatókkal való 

kapcsolattartás, az ösztöndíjról szóló oklevél átadása, eljuttatása, az MNB, valamint a Pallas 

Athéné Közgondolkodási Program oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás, 

továbbá a verseny és ösztöndíjprogramjához kapcsolódó promóciós célú és sajtóban megjelenő 

felhasználása. Ebből a célból az MNB a hallgató által a hallgatói nyilatkozatban megadott 

adatokat kezeli, ezek: név, NEPTUN kód, képzési adatok (Kar, szak), lakcím, e-mail cím. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében 

tett – egyértelmű hozzájárulása. 

 

Az adatkezelés ideje: 

Az adatokat az MNB 5 évig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig kezeli. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: 

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében az MNB munkavállalói férhetnek hozzá. Így 

például megismerik az Ön személyes adatait az Oktatási igazgatósága munkavállalói. 

  

Adatbiztonsági intézkedések: 

 Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – 

többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 

kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB: 

 milyen személyes adatait, 

mailto:martont@mnb.hu
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1 példány a pályázó hallgatóé. 

 
 

 milyen jogalapon, 

 milyen célból, 

 mennyi ideig kezeli, 

 kezeli-e még a személyes adatait, 

 kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait. 

Ezen felül kérheti a z MNB által tárolt személyes adatainak másolatát. 

  

Az MNB a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 

megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, 

akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha 

más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

  

Helyesbítéshez való jog: 

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, 

írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban 

időközben változás következett be. 

  

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről 

Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi 

meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik 

meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

  

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog): 

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, 

írásban kérheti az MNB-től személyes adatainak törlését.  

  

A törlési kérelmét az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további 

tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen 

kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon 

belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a 

kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség 

szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, 

jelezze ezt a kérelemben. 

  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a MNB-től 

az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatát, 

egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése 

miatt, vagy közérdekből végezhet. 

  

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön:  
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 úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy  

 úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

 igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-

nek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

  

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről 

a Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi 

meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik 

meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés 

időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás 

visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha 

Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek. 

  

Az MNB a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem 

nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét 

elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – 

elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze 

ezt a nyilatkozatában. 

  

Jogorvoslati lehetőség: 

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, 

kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tisztviselőjének (dr. Marton Tivadar 

János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu) eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, 

továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

mailto:martont@mnb.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

