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1. A Pályázat kiírója
   A C3D Műszaki Tanácsadó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.) a továbbiakban: Szervező, 
BME FreeSurf Felületmodellezési Pályázat elnevezéssel a BME FreeSurf felületmodellezési kurzuson 
résztvevő hallgatók számára felületmodellezési pályázatot hirdet, a továbbiakban „Pályázat”. A Pályázat 
témaadó szponzora a Szervező. 

Részvételi és adatkezelési szabályzat

2. Pályázatban résztvevő személyek, részvételi jogosultság
   A Pályázatban részt vehet a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Gépész Szakkollégium - BME FreeSurf kurzusán részt vevő hallgatók és a Gépészmér-
nöki kar Gépész Szakkollégiumban tagsággal rendelkező hallgatók köre, továbbiakban Pályázók, akik 
nyilatkoznak a Pályázaton való részvételi szándékukról, a jelen Pályázati felhívás 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.
   Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi 
jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, a Pályázó nyereményt nem kap-
hat, vagy ha ez a nyeremény átadását követően válik ismertté, a Pályázó köteles a nyereményt 
visszaszolgáltatni. A nyilatkozat kitöltésével a Pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti 
bemutatásába. A terveket és azok anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül
a Szervező a nyilvánosság előtt bemutathatja.
   A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező társaság vezető tisztségviselői, alkalmazottai, és ezen
személyek közeli hozzátartozói.

3. A Pályázat célja
   A C3D Műszaki Tanácsadó Kft. felületmodellezési pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő egyének szá-
mára.
   A feladat során felületmodellezési tudásukat mutathatják be és mérhetik össze a nevező hallgatók 
pályamunkáik beküldésével. A beérkezett pályázatokat egy több tagú szakmai zsűri bírálja el felállított
szempontrendszer alapján. A pályázat célja a résztvevők tudásának felmérése, a kurzuson átadott tudás 
és tananyag felmérése.

4. A feladat
   A pályázatra olyan PTC Creo modell beküldésével lehet nevezni, amely tartalmaz felületmodellezés-
sel készült geometriát (de nem kell minden részletet felületmodellezéssel kidolgozni). A modellezés 
témája szabadon választható, de a témaválasztásról és a felületmodellezés során szerzett tapasztala-
tokról egy rövid leírást kell mellékelni PDF formátumban. A beérkezett pályázatokat a C3D Kft-ből és
a BME Gépész Szakkollégiumból delegált zsűri fogja elbírálni.

5. A nevezés feltételei
   Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi 
jogát nem sérti. A Pályázatra jelentkezni jelen dokumentum végén található jelentkezési lap aláírásá-
val és elektronikus úton történő visszaküldésével lehetséges. A Pályázaton való részvételhez a pálya-
munka határidőre történő hiánytalan leadása szükséges. A jelentkezési lapot és a pályamunkákat a 
FreeSurf@c3d.hu címre várjuk.
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6. A nevezés feltételei

   I. PTC Creo-ban készített modell tömörített ZIP vagy RAR formátumban. Nagy méret esetén letöl-
tési link formájában.
   II. Személyes adatokat (név, email) is tartalmazó leírás a témáról és a modellezés tapasztalatairól 
PDF formátumban.
   III. A nevezéseket a FreeSurf@c3d.hu email címen várjuk.
   IV. Jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2023. május 14. 23:59
   V. Pályamunkák leadási határideje: 2023. május 14. 23:59
   VI. Eredményhirdetés: 2023. május 22.
A pályázó a nevezésével hozzájárul a beküldött pályázati anyagok C3D Kft. és a BME Gépész 
Szakkollégium részéről történő (a forrás megjelölésével azonosított) további felhasználásához (meg-
jelenés a közösségi médiában, 3D nyomtatás, stb.).

7. A Pályázat értékelésének szempontjai
   Alapvető szempontok:
      1. ötlet értékelése a mellékelt leírás alapján
      2. felületmodellezési megoldások, technikák
      3. felületek minősége (csatlakozások, simaság, stb.)
   Egyéb szempontok, pozitívumok:
      1. modell felépítés (rendezett modellfa, solid geometria a modellezés végén)
      2. gyárthatóság (javaslat a modell gyártási technológiájára)
      3. vizualizáció (fotórealisztikus képek a modellről)

8. Értékelés, Zsűri
    A Pályázatban részt vevő hallgatók munkáját a zsűri egy alkalommal véleményezi és értékeli. Terve-
zetten személyesen, ha a helyzet indokolja, akkor online.
       1. A pályamunkák leadása után a zsűri az előre meghatározott szempontok alapján kiválasztja a 
helyezett pályamunkákat.
   Értékelés menete:
       1. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, mely alapján helyezetteket hirdetünk.
       2. A pályaművek egy kapcsolódó weboldalon vagy más módon a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. és 
a Gépész Szakkollégium tagjai számára bemutatásra kerülhetnek, melyek közül szakmai közönség-
szavazás eredményeként szakmai közönségdíjast is hirdethetünk.

9. A Pályázat díjazása
   A zsűri szavazata alapján a nyertes Pályázó nyereménye: 50 000 Ft
   A zsűri szavazata alapján a második helyezett nyereménye: 30 000 Ft 
   A zsűri szavazata alapján a harmadik helyezett nyereménye: 20 000 Ft
   A szervező a díjazás változtatásának jogát fenntartja, a pályamunkák szakmai színvonalának függvé-
nyében megosztott helyezésről is dönthet és úgy is határozhat, hogy bizonyos helyezéseket nem ad ki.
Különdíjak is felajánlásra kerülhetnek. 
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10. A nyeremények átadása és átvétele

   A nyereményeket a nyertesek személyesen a Díjkiosztón vagy egy egy előre egyeztetett időpontban 
a Szervező irodájában vehetik át. A nyeremények más személyre át nem ruházhatóak.

11. Adók és közterhek
      A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi hely-
színére történő utazási költségek a Pályázót terhelik.
   A pályaművek elkészítésének a költségei a Pályázót terhelik.

12. Személyes adatkezelésre és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
    A Szervező a Pályázathoz kapcsolódóan kizárólag a Pályázat lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi 
kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: név, születési 
hely és idő, anyja leánykori neve, lakcím, e-mail cím.
   Az adatkezelés célja: a Pályázat lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, velük történő kapcsolattartás.
   A Szervező, mint adatkezelő a kezelt adatokat a Pályázat lezárást követően 1 évig tárolja.
   Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek hozzájárulása. A pályázatban résztvevők tudomásul 
veszik és elfogadják a jelen Pályázati kiírást és a Részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint tu-
domásul veszik, hogy:
      1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájáru- 
lásuk alapján történik, a Pályázó a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Pályázatban részvétel-
lel, illetve a személyes adatok önként megadásával adja meg,
      2. adataik feldolgozását a C3D Műszaki Tanácsadó Kft., mint adatfeldolgozó végzi, az adatkezelő a 
C3D Műszaki Tanácsadó Kft.
      3. Pályázó a nyeremény átvételével egyidejűleg a jelen Pályázati kiírás elfogadásával, illetőleg egy
külön nyilatkozat aláírásával is, visszavonhatatlanul és kifejezetten vállalja a részvételt és együttmű-
ködést, a pályázatot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing 
anyagok elkészítése során. A Pályázatban történő részvétellel a Pályázó feltétel nélkül hozzájárul a 
nyeremény átadása során róla készült kép-, hang- vagy filmfelvétel Szervező általi magyarországi hasz-
nálatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, alkalom és módbeli korlátozás, valamint kü-
lön díjazás nélkül.
   A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtar-
tásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiak-
ban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Pályázó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, 
valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. A Szervező 
garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info.tv. és a 
kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 
CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

   Az Szervező adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt tör-
vény kötelezően írja elő, vagy a Jogosult ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.
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   Minden Pályázó jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, illetve az általa vagy rendelke-
zése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkeze-
lés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel össze-
függő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól 
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és cím-
zettjéről.
   A Szervező a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon be-
lül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja 
meg. Ebben az esetben a Szervező írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás meg-
tagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vo-
natkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

   Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Szervező által kezelt adat helyesbítése 
is.  Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Szervező helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, amennyiben
      - azoknak kezelése jogellenes;
      - ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
      - azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
      - az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
      - a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett a törlést a Szervezőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
   A Szervező zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító ere-
jű magánokiratban kéri, vagy a Szervező rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért 
adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhe-
tő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta (pl. pályázat eredményének a meg-
hozatalára és kihirdetésére még nem került sor).
   A Szervező megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, ameny-
nyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

   A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítésé-
ről vagy annak akadályáról a Szervező a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az 
érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása 
esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztató-
val együtt.

   A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szervező, az 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkeze-
lés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
   A Szervező a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az ab-
ban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá 
döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szervező 
írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektroni-
kusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.
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   A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján ho-
zott döntéssel; vagy amennyiben a Szervező a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett 
bírósághoz fordulhat.
   Mindenki, aki úgy véli, hogy a Szervező adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy
 a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az ille-
tékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti bíróság előtt is megindítható.
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13. Egyebek
   A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes egy-
oldalú módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul, a Pályázat idő-
tartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólag amennyiben a Pályázat nem folytatható le 
a jelen Pályázati kiírásnak megfelelően.
   A Szervező és a Pályázat lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi fele-
lősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény 
kibocsájtójával szemben érvényesítheti.
   Amennyiben a jelen Pályázati kiírás egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a 
Pályázati kiírás egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Pályázati kiírás érvénytelen rendelke-
zése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.
   A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibái-
ból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó a Pályázó vagy harmadik személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.

      Szervező

MŰSZAKI TANÁCSADÓ KFT.
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   Alulírott …………………....... . . . . . . . . . . . . .…..…, (szül.hely, idő:…………………………....... . . .……………..……….., 
anyja neve: …………………....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lakcíme: ………………………....... . . . . . . . . . . . . . . . , a továbbiakban: 
„Pályázó”) ezúton nyilatkozom, hogy a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. által meghirdetett BME FreeSurf 
Felületmodellező kurzus résztvevője vagyok és részt kívánok venni a C3D Műszaki Tanácsdó Kft. által 
szervezett (a továbbiakban: „Szervező”),  megrendezésre kerülő, „BME FreeSurf Felületmodellezési 
Pályázat” nevű pályázaton (a továbbiakban: „Pályázat”).

   Nyilatkozom továbbá, hogy:

      1. A pályázati kiírást megismertem, megértettem és magamra kötelezőnek fogadom el, valamint 
tudomásul veszem, hogy a Pályázaton való részvételem önkéntes és arra a Szervező engem nem köte-
lezett.

      2. Kijelentem és szavatolok azért, hogy a Pályázat céljára készített mű a saját művem, a pályamű-
vemhez, mint önálló szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogokkal teljes körűen rendelkezem és azzal kap-
csolatban harmadik személynek semmilyen joga nem áll fenn, amely a Pályázaton való részvételt kor-
látozza, kizárja, vagy a későbbi esetleges hasznosítással kapcsolatos alábbi nyilatkozatomat befolyá-
solja.

      3. Ellenérték nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező, a Gépész Szakkollégium vagy az általuk 
megbízott harmadik személyek a pályaművemet kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan a saját vagy az 
általuk kezelt közösségi oldalakon és weboldalakon közzétegyék.

      4. Vállalom, hogy amennyiben a pályaművem nyer a Pályázaton vagy díjazott lesz, akkor jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatok a Szervezővel, vagy az általa megnevezett harmadik személlyel a pályamű 
esetleges későbbi hasznosításáról.

      5. Vállalom, hogy a Szervező döntés alapján előzetes egyeztetés alapján rendelkezésére állok a Pá-
lyázattal kapcsolatban készítendő fotózás, interjúkészítés és nyilatkozattétel céljából, de tudomásul 
veszem, hogy ez a Szervező részéről nem jelent kötelezettséget. Hozzájárulásomat adom, hogy az így 
készített fényképfelvételeket, videókat a 3. pontban megjelölt személyek a Pályázattal kapcsolatosan 
közzétegyék, megjelenítsék honlapjukon, és a Pályázattal kapcsolatos kommunikációban nyomtatott 
és elektronikus felületeken és formában.

   6. Tudomásul veszem, hogy a Pályázatot részben a Szervező alkalmazásában álló szakmai, részben 
Gépész Szakkollégium tagjaiból álló szakmai személyekből álló független zsűritagok bírálják el, akik-
nek a döntését előre tudomásul veszem.

   7. A fenti nyilatkozataim valóságtartalmáért vállalom a felelősséget és tudomásul veszem, hogy a 
valótlan tartalmú nyilatkozattétel automatikus kizárást jelent a Pályázatból.

   8. Hozzájárulok, hogy a Szervező a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat a Pályázat 
céljából a pályázati kiírásban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi. CXII. törvényben foglalt feltételek mellett kezelje.
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BME Free urf
felületmodellező kurzus

   9. További információt szeretnék kapni a Pályázathoz kapcsolódóan az alábbi adatok megadásával:

   Név: ………………………....... . . . . . . . . . . . . . . . . .………..
   e-mail cím: ……………………....... . . . . . . . . . . . . . . .…...

Kelt: Budapest, 2023. …………..

         Pályázó olvasható neve                                                                            Pályázó aláírása
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