Pályázati kiírás
1./ A pályázat kiírója:
Budapest Távközléséért Alapítvány (a továbbiakban: BTA)
bejegyző végzés: 11.Pk. 61.824/1990.
2./ A pályázat célja: Az infokommunikációs területen új szellemi alkotások
létrehozásának ösztönzése.
3./ A pályázat résztvevői:
A pályázaton részt vehet minden olyan magyar állampolgár és Magyarországon
bejegyzett jogi személy, aki vállalja, hogy a szellemi alkotására nézve
hasznosítási szerződést köt az Alapítvánnyal.
4./ A pályázat témái:
A./ A budapesti Rekonstrukció távközlési szakág mérnöki megoldása (Margit
híd rekonstrukció távközlő kábelhálózat biztonságba helyezése, tanulmány)
B./ A budapesti távközlési hálózat fizikai útvezetés (alépítmény) és passzív
átviteli közegek (kábelek) fejlesztése a szélessávú internet teljes
lefedéséhez. (mikrocső, mikrokábel rendszertechnikai megoldása,
fejlesztés)
C./ A távközlés (távíró) fejlődés kutatás eredményeinek bemutatása az
általános- és középiskolai tanulók pályaválasztásához.
D./ Felkészítő szakmai továbbképzés az optikai alapoktól a gigabit sebesség
átvitelére képes passzív optikai hálózatokig, valamint szakmai továbbképzés
infokommunikációs témákban.
E./ FTTH (PON) hálózat szálfigyelő rendszer mérnöki megoldásának
bemutatása (RFTS)
F./ Szélessávú optikai elérési hálózat szálazonosítás mérnöki megoldása
(gyűrűs vonalkód, mátrix zászló, fejlesztés)
G./ Az alépítmény hálózat fizikai védelme az MSZ 17128-2 szabvány szerinti
„fokozott védettségű” minősítés biztosításához (zárható belső aknafedlap,
fejlesztés)

H./ A Duna keresztezés műszaki megvalósítása (hídon, mederben, Metro
alagútban, közmű alagútban)
I./ Hálózat nyilvántartás NOMENKLATÚRA kidolgozása (Hálózat
infrastruktúra elemek rendszere a hálózat nyilvántartás támogatására.)
J./ Kábel tömeghiba helyreállítása (Esettanulmány a Távíró utcai kábellopás
sorozat alapján.)
Más, önálló – az infokommunikáció területére vonatkozó – szellemi alkotással is
lehet pályázni, de a preferált témák a 4./ A. és 4/J. pontban megjelölt témák.
5./ A pályázat terjedelme:
Minimum Öt és maximum harminc gépelt oldal, „Times New Roman
betűtípussal, 12 –es betűmérettel.
6./ Díjazás:
A nyertes pályamunkák bruttó 500.000 (ötszázezer) és 1.500.000 (egymillió
ötszázezer) forint díjazásban részesülnek, a BTA Kuratóriumának döntésének
függvényében. A BTA fenntartja a jogot, hogy az 500.000 forintnál alacsonyabb,
illetve az 1.5000.000 forintnál magasabb összegű díjazást ítéljen oda.
7./ A benyújtási határidő:
2017. év március hónap 01. napja 16 óra 00 perc.
8./ A benyújtás módja:
A pályázatokat
A./ elektronikus úton a hellerf1956@gmail.com címre,
vagy
B./ Postai úton a „Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 1097 Budapest, Gyáli
út 22. címre
vagy
C./ személyesen a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Titkárságán
kell benyújtani.
9./ Az elbírálás időpontja:
A pályázatokat a BTA Kuratóriuma legkésőbb 2017. március 31-éig elbírálja.

A nyertes pályázókat a BTA titkára legkésőbb 2017. április 15-éig elektronikus
úton vagy ajánlott levélben értesíti.
10./ Pályázati adatlap
A pályázatokkal együtt a pályázók kötelesek pályázati adatlapot is beküldeni.
Ezen a következő adatokat kell feltüntetni:
A./ A pályázó teljes neve, ideértve a születéskori nevet is.
B./ A pályázó személyi száma, jogi személy esetén a cégjegyzék száma.
C./ A pályázó lakcíme, jogi személy esetén székhelye.
D./ A pályázó adó azonosító jele, illetve adószáma.
E./ Természetes személy esetén a pályázó TAJ száma.
F./ A pályázó bankszámla száma.
11./ Adatvédelem
A BTA kötelezi magát, hogy a pályázók adatait zárt rendszerben kezeli. Azokat
harmadik személyeknek nem adja ki, illetve csak akkor, ha az érintett pályázó
ehhez írásban hozzájárul.
12./ A díjak kifizetése
A BTA titkára köteles a pályázatok elbírálását követő 15 napon belül, de
legkésőbb 2017. április 15-éig intézkedni, hogy a nyertes pályázók – banki
átutalással – megkapják a számukra megítélt díjat.
13./ Adózás
A díjak kifizetése során a BTA a hatályos adójogi szabályozásnak megfelelően
jár el. A pályázati kiírás 6./ pontjában megjelölt díjak alatt a bruttó összegeket
kell érteni.
14./ A beérkezett iratok megőrzése
A BTA a beérkezett pályázatokat maximum egy évig megőrzi. A pályázó ez
irányú kérésére – előzetes időpont egyeztetést követően – azokat a pályázónak
visszaadja.

