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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
„Innovációk a fenntartható építésgazdaságban”  

  
A versenyképesség fokozása érdekében az ágazatoknak szembe kell nézniük a 21. század 
kihívásaival, ilyen például a klímaváltozás okozta megoldandó problémák, a körforgásos 
gazdaságra való áttérés, valamint az innováció és kutatás-fejlesztés szükségessége, a 
folyamatos megújulás kultúrájának bevezetése iránti törekvés.  
 
A fejlett gazdaságokban a termelékenység növekedésének nagy részét napjainkban az 
innováció vezérli. Ahhoz, hogy egy vállalkozás versenyben tudjon maradni, innovációs 
fejlesztéseket ajánlott végeznie. Az innováció gazdaságra gyakorolt hatása egyre fokozódik, 
kulcsfontosságú szerepet játszva a minőségi munkahelyteremtésben, a környezetbarátabb 
társadalom megvalósításában, az életminőség javításban, valamint a vállalatok 
versenyképességének fokozásában. 
 
A hazai építőiparban tevékenységet végző vállalatok versenyelőnyének megőrzése céljából 
szükséges az építőipari innovációs trendek nyomon követése, hazai gyakorlatba való átültetése 
és nem utolsó sorban hazai új megoldások kimunkálása.  
 
Mindezekre tekintettel a Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont (a 
továbbiakban: Tudásközpont) „Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” címmel 
pályázatot hirdet egyetemi és doktori képzésben részt vevő hallgatók számára. 
  
A pályázat célja   
 
A pályázat célja, hogy a pályázaton részt vevő hallgatók három fős csapatokban – egy 
magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság bevonásával – innovációs 
építésgazdasági javaslatot dolgozzanak ki, valamint ehhez kapcsolódó üzleti tervet nyújtsanak 
be innovációs javaslatuk gyakorlati alkalmazhatóságáról és megvalósításáról (a továbbiakban: 
Projektterv).  
 
A Projektterv célja olyan zöld építésgazdasági termék, alapanyag, technológia, eljárás vagy 
módszer kimunkálása és hazai gazdasági alkalmazhatóságának értékelése, amely hozzájárul a 
magyarországi ingatlan– és lakásállomány, az építőipar és építő alapanyagipar, a 
közmegrendelések, az infrastrukturális és egyéb beruházások által felmerülő környezeti 
ártalmak mérsékléséhez, közvetlenül vagy közvetve pedig gazdasági és társadalmi 
hasznosulása várható. Pályázni olyan javaslattal is lehet, amelynek hazánkban még nincsenek 
hagyományai, azonban a hazai gazdasági integrációja a pályázat benyújtója szerint 
szükségszerű lenne. 
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Pályázati feltételek  
 
A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester-, vagy osztatlan 
képzésében részt vevő nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatók, illetve 
magyarországi Doktori Iskola nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú doktorandusz 
hallgatók jelentkezhetnek három fős csapatokban. Egy csapatot három eltérő 
tudományterületről érkező hallgató alkothat (például jogtudomány, közgazdaságtudomány és 
mérnöki tudományok stb.).  
 
A pályázaton való részvétel további feltétele egy magyarországi székhellyel rendelkező 
gazdasági társaság bevonása. Az együttműködés keretében a gazdasági társaságnak biztosítania 
kell a Projektterv céljához igazodóan a mentorálási feladatok ellátását, a Projektterv tárgyát 
képező kérdéskör (ld. a Projektterv célja) gyakorlati alkalmazhatóságának az adott vállalatra 
vetített pilot projektjének a lebonyolítását. 
 
Pályázni olyan magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a Projektterv céljához illeszkedő 
kutatási fókuszponto(ka)t legalább három tudományterületi aspektusból vizsgálja. A pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent az üzleti terv kidolgozását elősegítő saját, eredeti és új gondolatok 
bemutatása, nemzetközi összehasonlítások elvégzése, továbbá hasonló jellegű, a hazai 
jogrendszerbe már korábban beiktatott szabályozott „megoldások” nyomon követése, 
hatályosulásának vizsgálata, értékelése és módosítási javaslatok kimunkálása. 
 

A pályaművek kötelező tartalmi elemei: 
- a projektben részt vevő hallgatók és tudományterületeiknek a megjelölése; 
- a projektben közreműködő gazdasági társaság nyilatkozata az együttműködés tényéről 

és a pályázati feltételek elfogadásáról; 
- a projekt célkitűzései és kutatási módszerei; 
- a projekt bemutatása; 
- a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatása (hatásvizsgálat és javaslat); 
- összegzés. 

A pályaművek ezen túlmenően további tartalmi kérdésekre is kitérhetnek. 
 
A pályaművek formai követelményei:  

- maximum 2 szerzői ív terjedelem (legfeljebb 80.000 leütés irodalomjegyzékkel, 
mellékletekkel együtt);  

- 12-es betűméret;  
- Times New Roman betűtípus;  
- normál sorköz távolság;  
- 2,5-ös margók;  
- sorkizárt elrendezés.   

  
A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra és azt irodalomjegyzékkel kell ellátni. 
A források pontos megjelölésére a tudományos kritériumoknak megfelelő, egységes 
hivatkozási módot kell alkalmazni.  
 
A pályázaton csak olyan alkotással lehet részt venni, amely más pályázaton nem vett részt. A 
pályázatot jeligével kell ellátni.  
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A pályázat benyújtásának módja  
 
A pályázaton való részvételhez a pályamű megküldése mellett csatolni kell a hiánytalanul 
kitöltött pályázati adatlapot (ld. 1. melléklet) és nyilatkozatot (ld. 2. melléklet), valamint a 
pályázók felsőoktatási intézményei által kiállított, a pályázók aktív státuszát és jogviszonyát 
alátámasztó hallgatói jogviszony-igazolásokat. 
 
A pályázatot a pályázaton résztvevők elektronikus úton (e-mailben) nyújthajták be a 
pályázatkezelő részére: a pályázati dokumentumokat a horvath.jessica@sze.hu elektronikus 
címre kérjük megküldeni, a levél tárgyába megjelölve a pályázat jeligéjét.  

 
A pályázat beküldésének határideje: 2022. február 15. (kedd) 

 
A pályázatokat a Tudásközpont vezetője által felkért – a tudományos közélet, valamint az 
építésgazdasági ágazat kiemelkedő képviselőiből álló – bizottság értékeli. A bírálóbizottság 
fenntartja a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne 
ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.  

 
A pályázat díjazása1  
 

Fődíj 

A nyertes pályamű lektorált, szerkesztőség által jóváhagyott kivonata 
publikálásra kerül egy szakmai folyóiratban; 
a pályázók nyertes pályaművüket bemutathatják a Greenology 
Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont 2022-es 
konferenciáján; 
a nyertes pályamű lektorált kivonatát közzétesszük a Greenology 
Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont honlapján és 
közösségi média felületein; 
a nyertes pályázók egyéb értékes tárgyjutalomban részesülnek. 

Egyéb díjak A benyújtott pályaművek függvényében egyéb értékes 
tárgyjutalmakkal és különdíjakkal jutalmazzuk a pályázókat. 

 
A pályázat eredményhirdetésének időpontja: 2022. március 1. (kedd) 

 
Az eredményhirdetésre a Tudásközpont által szervezett online konferencián kerül sor. A 
nyertesekkel elektronikus elérhetőségükön keresztül vesszük fel a kapcsolatot. 
 
 
Budapest, 2021. augusztus 31. 

  

 
1 Megjegyzés: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjazáson módosítson. 
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1. MELLÉKLET 

„Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” című pályázat 
Pályázati adatlap 

 
A pályázati adatlapot kérjük olvashatóan, teljeskörűen kitölteni és aláírással ellátni, ellenkező 
esetben a beérkező pályázat nem kerül elbírálásra.  
 
Pályamű címe: ...........................................................................................................................  
 
A három fős csapatban részt vevő pályázók: 
Név és tudományterület: ............................................................................................................  
Név és tudományterület: ............................................................................................................ 
Név és tudományterület: ............................................................................................................ 
 
A pályázat eredményéről értesítendő:  

• Név: ................................................................................................................................  
• Telefonszám: ...................................................................................................................  
• E-mail cím: ...................................................................................................................... 

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

 
 
 
………………………………

A pályázó aláírása 
………………………………

A pályázó aláírása 
…………………………

A pályázó aláírása 
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2. MELLÉKLET 

„Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” című pályázat 
Nyilatkozat 

 
Kijelentjük, hogy a pályázatra benyújtott pályamű egyéb pályázaton nem került benyújtásra.  
  
A pályázaton való részvétellel a készítők a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, 
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági 
Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) részére átruházzák, amely magában foglalja a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik 
személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű 
többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a 
mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 
foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázók a 
pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy alkotásuk a Tudásközpont által közzétett 
szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média felületein szerepeljen vagy 
felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen 
történik.  
  
A pályázaton való részvétel céljából megadott személyes adatok vonatkozásában, a 
pályázatban részt vevők adatvédelmi jogai a következők:  
Az adatkezelő neve: Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont 
Az adatfeldolgozó neve: Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás  
Az adatkezelés célja: a pályázaton való részvétel  
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnése  
  
A pályázók tájékoztatást kérhetnek a pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adataik 
kezeléséről, valamint kérhetik azok módosítását, törlését az adatkezelőtől. A pályázók 
kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a rájuk vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 
kapják vagy kapták meg személyes adataikat. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 
napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.  
  
A pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatokat törölni kell, ha kezelése 
jogellenes, ha az érintett kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésről a pályázót, 
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés céljára 
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett 
jogos érdekét nem sérti.  
  
A pályázók az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.), valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesíthetik jogaikat, továbbá 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c) fordulhatnak az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban 
felmerült panaszuk esetén. A hatósági eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az 
adatkezelőnek megküldeni vitarendezés céljából.  
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Mint Pályázók kijelentjük, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a Tudásközpont a fenti adatainkat 
kezelje. Tudomásul vesszük, hogy az adatkezelés és adattovábbítás a hozzájárulásunk 
visszavonásáig érvényes. A hozzájárulásunk visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét.  
  
A bíráló bizottság pártatlanságában megbízunk és döntését elfogadjuk.  
  
  
Kelt.: ……………………………………………  
  
  

  
………………………………

A pályázó aláírása 
………………………………

A pályázó aláírása 
…………………………

A pályázó aláírása 
  

 
 

 
 

  
 

 
 
 


