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Tisztelt Programszervezők! 

 

A Műegyetem idén 17. alkalommal csatlakozik a Kutatók Éjszakája tudománynépszerűsítő 

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

ismét két napos rendezvény szervezésére biztosít lehetőséget. Idén remélik a szokásos módon 

lehet megünnepelni a kutatók éjszakáját, de még nem tudják, hogy a járványhelyzet lehetővé 

teszi-e a személyes megjelenést a rendezvényeken. A tavalyi rendezvény tapasztalatai viszont 

azt mutatták, hogy sokan nagyon örültek az online programoknak látogatói oldalról, hatalmas 

volt a programok hatása, így az online programok szervezésével érdemes bővíteni a 

hagyományos programokat akkor is, ha nem lesznek korlátozások.  

 

Időpont:  

 

• 2021. szeptember 24. (péntek) 16:00 - 23:00 

• 2021. szeptember 25. (szombat) 10:00 - 14:00 

 

Kérjük, jelentkezési szándékukat szeptember 10-ig a kitöltött jelentkezési lap megküldésével 

jelezzék a konyvtar.titkarsag@bme.hu címen. 

 

A programok feltöltésének feltétele a jelentkezési lapon kért információk megadása. 

 

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. 

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

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

koordinátorunkhoz: 

 

 Bodri Melissza  (konyvtar.titkarsag@bme.hu, 463-2441) 

 Kiszel Ivett   (konyvtar.titkarsag@bme.hu, 463-2441) 

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

 

A központi honlap: (melyről az idei év arculat elemei is letölthetők) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CKYIuLYxfZ5spN0QClGlbOrh30sEyVTC  

Adatkezelési tájékoztató: https://kutatokejszakaja.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

 

Budapest, 2021. augusztus 30.    

Üdvözlettel:  

 Marton József s.k. 

  főigazgató  

  BME OMIKK 
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