
Duna Aszfalt Kft.  

Duna Aszfalt Tehetséggondozási Program – pályázati kiírás 

 
A Duna Aszfalt Kft. vállalati tehetséggondozási programot hirdet a Közlekedési létesítmények 
specializációhoz kapcsolódó képzést kínáló Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
alapszakos, tehetséges hallgatói körében.  
 
A Duna Aszfalt Kft. – Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalataként – magyar 
mérnököknek, Magyarországon kínál munkát, ezért kiemelten támogatja a magyar mérnökök és 
technikusok utánpótlásképzését. A tehetséges egyetemi hallgatók támogatásával a magyar út- és 
hídépítési szakma jövőjét kívánja biztosítani, illetve segíteni és ösztönözni kívánja a tehetséges 
fiatalokat további kiemelkedő eredmények elérésében. 
 
A Duna Aszfalt Kft. tehetséggondozási programja a díjazottak részére célzottan nyújt támogatást. A 
pályázatokat a Duna Aszfalt Kft. Ösztöndíj Bizottsága bírálja el a tehetségterületen eddig elért 
eredmények alapján. A tehetséggondozási program támogatása másfél évre, azaz 3 szemeszterre 
szól, a pályázat meghirdetésére 2020.01.20-án kerül sor. 
 
A Duna Aszfalt Tehetséggondozási Program támogatottja lehet az a fiatal, aki: 
 

 az intézmény aktív hallgatói jogviszonyú, nappali munkarendű, alapszakos, Közlekedési 
létesítmények specializációt választó, 3. vagy 4. éves hallgatója, 

 a pályázási időszakban formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot nyújt be a 
meghirdetett módon, 

 az Ösztöndíj Bizottság szakmai csoportja által, pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül. 
 
A tehetséggondozási program pályázásának menete:  
 
A tehetséggondozási programot minden évben az érintett egyetem hirdeti meg saját felületein. A 
hirdetmény a Duna Aszfalt Kft. felületein is megjelenik.  
 
A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. Az érintett egyetem aktív jogviszonyú, nappali 
munkarendű, 3. és 4. éves, Közlekedési létesítmények specializációjú, alapszakos hallgatói 
pályázhatnak, akik megadott határidőre érvényes pályamunkát adnak le, és megfelelnek a 
pályázatban foglalt előzetes kritériumoknak. A pályamunkának tartalmaznia kell egy rövid 
összefoglaló dolgozatot arról, miért tartja a jelentkező az egyik legizgalmasabb szakmának az 
útépítést. Előzetes kritérium az oktatói/tanszéki ajánlás és a minimum 3.5 halmozott súlyozott 
tanulmányi átlag a hallgató által teljesített utolsó 4 aktív szemeszterben.  
 
Továbbá pluszpontokat ér a pályázás során a TDK-, publikációs-, demonstrátori-, illetve 
szakkollégiumi tevékenység, melyet fel kell tüntetni a jelentkezési lapon. 
 
A támogatás elnyeréséhez a pályázónak e-mailben el kell küldenie a jelentkezési lapját, a dolgozatot, 
az oktatói/tanszéki ajánlólevelet tárgyév február 15-ig. 
 
Pályázási időszak:  
2020. január 20. - február 15. 
 
 



 
Pályázatok benyújtásának módja:  
 

 elektronikus úton a pályázati lapok aláírt, szkennelt változatával a tehetseg@dunaaszfalt.hu 
címen. 

 
Döntéshozatal 
 
Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a fent felsorolt dokumentumokat, a pályázati anyagot áttanulmányozva, 
összegezve hozzák meg a döntést. A döntéshozatal többségi szavazással történik.  
 
A pályázatok elbírálására várhatóan tárgyév február 25-ig kerül sor. 
 
A tehetséggondozási program támogatása a tárgyév februárjától kezdődő szemeszter idejére, 
összesen másfél év idejére adományozható. 
 
Az eredmények nyilvánosságra hozatala 
 
A döntéshozatal után: 
 

 az egyetem és a Duna Aszfalt Kft. felületein,  

 a pályázók értesítése (sikertelen pályázat esetén is) e-mailben történik.  
 
Az Ösztöndíj Bizottság tagjai: 
 

 a Duna Aszfalt Kft. egy vagy több képviselője,  

 egy felkért egyetemi építőmérnöki oktató. 
 
A tehetséggondozási program elemei: 
 
Pénzdíj: évenként kerül kiválasztásra 2 tehetséges hallgató, akik másfél évre nyerik el a 
szemeszterenkénti (6 hónap) bruttó 120 ezer forint/hó/fő anyagi támogatást.  
 
A díj összegének módosításáról az Ösztöndíj Bizottság dönthet.  
 
Tanulmányi kirándulás: a kiválasztott hallgatók a pénzbeli támogatás mellett tanulmányi 
kiránduláson vehetnek részt a Duna Aszfalt Kft. egy aktuális projektjénél (pl. autópályaépítés 
megtekintése a helyszínen, aszfaltkeverő megtekintése stb.)  
 
A pénzdíj felhasználásának módjai, átutalásának feltételei: 
 

 A pénzösszeg felhasználásának feltételei pontosan és egyértelműen a tehetséggondozási 
program támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.  
 

A támogatás visszavonásának módja: 
 
A támogatás visszavonható a tehetséggondozási program támogatási szerződésének 3.4-es pontja 
szerint, illetve akkor, ha a pályázó nem veszi igénybe a tehetséggondozási program nyújtotta 
lehetőségeket vagy rendszeresen nem jelenik meg az esetleges médiaszerepléseken.  
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Tájékoztatjuk a T. Pályázót, mint érintettet, hogy,  

- a pályázat benyújtásával Ön regisztrálja magát a DUNA ASZFALT Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

Cg. 03-09-105290; adószám: 11426628-4-03, e-mail: tehetseg@dunaaszfalt.hu), (a továbbiakban: Adatkezelő) 

pályázati adatbázisába. Alulírott érintett önkéntesen és kifejezetten hozzájárul a feltöltött pályázatban közölt, illetve 

támogatási szándék esetén a szerződéshez, illetve a foglalkoztatáshoz szükséges bekért személyes adatainak 

tárolásához és kezeléséhez. Továbbá hozzájárul a tároláshoz és kezeléshez abban az esetben is, ha a pályázata nem 

kerül kiválasztásra a jelentkezésétől számított 2 évig azzal a céllal, hogy számára megfelelő pozíció esetén a fent 

említett cég képviselője a kapcsolatot felvehesse. 

 

- a személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) illetve az EU 2016/679 rendelet 

(GDPR) rendelkezéseinek megfelelőén jár el. A pályázati anyagban szereplő személyes adatait csak az Adatkezelő 

munkaerő-toborzással, emberi erőforrásmenedzsmenttel foglalkozó, ill. egyéb adminisztrációs munkavállalói kezelik, 

és a munkaerő-kereséssel érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselője, illetve a kiválasztási folyamatban 

döntési, illetve véleményezési jogot gyakorló személyek részére az adatkezelés céljával összefüggésben kerülnek 

csak továbbításra. A megadott személyes adatai csak ennek a célnak megfelelő ideig kerülnek kezelésre, azt követően 

törlésre kerülnek, kivéve, ha a jelen nyilatkozatban hozzájárul a személyes adatainak a további kezeléséhez. 

 

- az érintett – az Info. tv-ben foglaltaknak megfelelően – bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatairól, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását továbbá tiltakozhat 

személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a 

törvény előírásainak megfelelően kezeli. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérését az alább megjelölt 

elérhetőségen keresztül közölheti Adatkezelővel a megjelölt e-mail címen. 

 

- amennyiben kiválasztásra kerül az érintett a támogatásra, úgy a megadott személy adatai továbbításra kerülnek a 

támogatást nyújtó, illetve adott esetben a munkaszerződés megkötése céljából a támogató, illetve a foglalkoztató 

társasághoz.  

 

- amennyiben panasza merül fel vagy tájékoztatást kér, úgy kérem forduljon az Adatkezelőhöz a 

tehetseg@dunaaszfalt.hu e-mail címen. Egyebekben az Info. tv. alapján a lakhelye szerint illetékes Bírósághoz 

fordulhat jogorvoslatért, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; www.naih.hu) fordulhat. 

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a szükséges 

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az érintett kezelt személyes adatai védettek legyenek az illetéktelen 

megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. 
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