
 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9, „R” ép. 1. em.101. 

Rektori Kabinet   Telefon: 463-2073, 463-2272 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága E-mail: nki@mail.bme.hu 

 

 

Felelősségvállaló nyilatkozat 

2022/2023 tanév tavaszi félévére szóló Erasmus EU-n kívüli pótpályázathoz 

 

Alulírott       kijelentem, hogy ismerem és elfogadom a megpályázott intézményre kiírt pályázat 

feltételeit és a fogadó intézmény jelentkezési feltételeit. 

 

Tudomásul veszem, hogy a partneregyetemre történő sikeres intézményi jelentkezés nem jelenti 

automatikusan a jelentkezésem partneregyetem általi jóváhagyását. Tudomással bírok arról, hogy 

partneregyetem az intézményi jóváhagyás után további jelentkezési anyagokat és adatokat kérhet be 

tőlem a saját jelentkeztetéséhez (pl. oktatói ajánlás(ok), banki igazolás arról, hogy a félév 

teljesítéséhez elegendő összeg áll a jelentkező bankszámláján), melyek partneregyetem részére 

történő benyújtása az én feladatom és felelősségem. 

 

Vállalom, hogy részképzésben való részvétel esetén beszámolót készítek és adok át a BME részére, 

melyet a BME – személyes adataim megjelenítése nélkül – a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának 

(NKI) honlapján / www.nki.bme.hu / megjelentethet. 

Részképzésben való részvétel és megkeresés esetén – lehetőségeimhez mérten - segítő részvételt 

vállalok a BME Európán kívüli hallgatói részképzési program népszerűsítésében és a BME Nemzetközi 

Alumni Hálózat rendszerében. Ennek érdekében a BME NKI részére elérhetőségemet a 

részképzésem lezárását követő három évig biztosítom.  Hozzájárulok, hogy e-mail címemre a 

mobilitással kapcsolatos információk illetve mentor toborzási megkeresések érkezzenek. 

 

Igazolom, hogy megismertem, és megértettem a BME - a www.nki.bme.hu oldalon közzétett – 

Erasmus EU-n kívüli hallgatói részképzés programjának adatkezelési tájékoztatóját. Megismertem, és 

megértettem a személyes adataim továbbításából eredő - megfelelőségi határozat és egyéb megfelelő 

garanciák esetleges hiányából fakadó – esetleges kockázatokat. Hozzájárulok ahhoz, hogy a BME 

személyes adataim (név, e-mail cím, kar, szak, évfolyam, tanulmányi átlag, nyelvvizsgára vonatkozó 

információk, illetve, hogy mely félévben szeretném a részképzést folytatni) a pályázati eljárás 

keretében továbbítsa az általam pályázott partneregyetemhez abban az esetben is, ha a 

partneregyetem országa vonatkozásában nincs érvényben ún. megfelelőségi határozat vagy nincsenek 

egyéb megfelelő garanciák. 

 

Alírásommal igazolom, hogy a pályázatban megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Vállalom, 

hogy a megadott adataimban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelentem a BME NKI részére.  
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