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A Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT) pályázati felhívása hallgatók 

számára 

A Pályázat elnevezése: Az év információs jogi szak-, évfolyam- vagy záródolgozata (a továbbiakban: 

dolgozat) 

Pályázat célja: a MADAT alapküldetése az adatvédelem és az információszabadság tudatosságának 

növelése mind az adatokat kezelők, mind az adatkezelések érintettjei számára. A versenyművek 

különböző csatornákon való kommunikálása közelebb vihet minket célunk eléréséhez.   

Pályázat kiírója: Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT) 

5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2. 

Pályázat tárgyköre: a dolgozatnak információs joggal kapcsolatos témát kell feldolgoznia. (Információs 

jogok: a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogok). 

A pályázók köre: pályázatot nyújthat be minden olyan nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki 

információs jogokkal kapcsolatos dolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy 

osztatlan képzésben, illetve adatvédelmi, adatbiztonsági szakjogász vagy európai uniós adatvédelmi 

szaktanácsadó képzésen készítette. 

További feltétel: A dolgozatot a pályázó a képző intézményéhez leadta és azt az intézmény 

érdemjeggyel értékelte és ezt a pályázati kiírás mellékletét képező, a képző intézmény által kitöltött 

igazolással alátámasztja. 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. december 10. 

A pályázatok benyújtásának formája: elektronikus úton: info@madat.hu 

A pályázati tartalmi kellékei: 

a dolgozat; 

a pályázó e-mailes és telefonos elérhetősége;  

a csatolt, aláírt adatvédelmi nyilatkozat visszaküldése (1. sz melléklet) 

a képző intézmény által kitöltött igazolás benyújtása (1. sz melléklet) 

 

A pályázat elbírálása: a pályázatokat a MADAT tagjaiból álló szakmai bírálóbizottság bírálja el. 

A pályamunkák kategóriái: 

„Az év arany fokozatú információs jogi szakdolgozata” 

„Az év ezüst fokozatú információs jogi szakdolgozata” 

„Az év bronz fokozatú információs jogi szakdolgozata” 

A nyertes pályázatoknak publikációs lehetőséget is biztosítunk kiadványainkban és a madat.hu, a 

gdpr.news.hu, az adatvedelmiszakerto.hu, és a bluekey.hu honlapokon, illetve az Infokommunikációs 

Jog című kiadványban. Ezen felül lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nyertesek pályaművüket a Data 

Facto Adatműhelyen bemutathassák. 

Az első három helyezett dolgozatot pénzdíjazásban részesítjük. 

Arany  fokozat  50.000.- Ft. 

Ezüst fokozat  30.000.- Ft. 

Bronz fokozat  20.000.- Ft. 

Valamennyi pályázat birtokunkban lévő példányát a bírálattól számított 15 napon belül 

megsemmisítjük, kivéve a nyertes munkákat. 
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Eredményhirdetés: 2022. január 28., az eredményeket a www.madat.hu honlapon közzétesszük, a 

nyerteseket telefonon a közzététel előtt értesítjük. 

További információ kérhető az info@madat.hu e-mail címen! 

Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: a pályázatok elbírálásával kapcsolatos 

adatkezelésre az 2 .sz mellékletben található adatkezelési tájékoztató az irányadó. Adatkezelési 

nyilatkozat 1. sz. melléklet. 

A pályázáshoz sok sikert kívánunk, nagy érdeklődéssel várjuk a beérkező munkákat! 

Budapest, 2021. szeptember 

 

http://www.madat.hu/

