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Tisztelt Tanszékvezető asszony/úr! 

Tisztelt Programszervezők! 

A Műegyetem idén 16. alkalommal csatlakozik a Kutatók Éjszakája tudománynépszerűsítő 

rendezvényhez. A főszervező a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (RSCDI) 

ismét két napos rendezvény szervezésére biztosít lehetőséget. A járvány okozta jelenlegi 

bizonytalan helyzetre való tekintettel lehetőség van a programok nem csak személyes 

jelenléttel járó élő (offline), hanem online megszervezésére is. Ezen túl lehetőség van az 

élőben megrendezésre kerülő rendezvények online közvetítésére is. A főszervezők 

tájékoztatása szerint YouTube-ra feltöltött videó megvalósítási formát is lehet választani. 

 

Tekintettel a rendezvény időpontjára és a rendkívüli helyzetre, a programok online 

megvalósítását javasoljuk. 

 

Időpont:  

 

 2020. november 27. (péntek) 16:00 - 23:00 

 2020. november 28. (szombat) 10:00 - 14:00 

 

Kérjük, jelentkezési szándékukat és programok leírását november 3-ig küldjék el a 

titkarsag@omikk.bme.hu címre. 

A program leírásában kérjük, szerepeltessék a program: 

 

 időpontját (péntek, szombat vagy mindkét nap, kezdési és befejező időpont 

megadásával) 

 címét, 

 rövid leírását, 

 kapcsolódó illusztrációt/fotót, 

 regisztráció ill. létszámkorlát szükséges-e, 

 programfelelősök/előadók nevét, 

 programfelelősök néhány soros személyes jellegű bemutatkozását (fénykép min. 

240x160 px, vagy ennél arányosan nagyobb). 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelentkezésük beküldésével elfogadják, hogy a Regionális 

Információs és Fejlesztő Tudásközpont Kft-vel történő együttműködés keretein belül a 

szervezeti egységük programjait és a hozzájuk kapcsolódó személyek nevének (esetlegesen 

életrajzának) leírását a nagyközönség számára elérhetővé tesszük, illetve a személyes adataik 

ezen célból történő kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához az EU általános adatvédelmi 

rendelete (GDPR) szerinti önkéntes hozzájárulásukat kifejezetten megadják. 

Az egyes programok megvalósításának költsége a programszervező szervezeti egységet 

terheli. 

 

 

 

http://rcisd.eu/


 

 

 

A BME központi koordinációs feladatait Rektor és Kancellár urak megbízásából idén is a 

BME OMIKK látja el. Kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljon bizalommal az intézményi 

koordinátorunkhoz: 

 

 Friedmann Natália (friedmann.natalia@bme.hu, 463-4055) 

Kiszel Ivett (kiszel.ivett@bme.hu, 463-2441) 

 

A központi honlap: www.kutatokejszakaja.hu, melyről az idei év arculat elemei is letölthetők. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 11. 

 

 Üdvözlettel:  

 Marton József s.k. 

 főigazgató

 BME OMIKK 
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