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1. sz. melléklet 
 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
Feltörekvő tehetségek 

 

 

Alulírott,………………………………........................................................................... 

Anyja neve: ………………………………………………………………………................... 

Lakcím:……………………………………………………………………………….................. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………..  

Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….  

TAJ száma: …………………………………………………………………………................ 

Állampolgársága:         ……………………………………………………………………….. 

 
jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy velem szemben a „360 Design Budapest 2022. 
Feltörekvő tehetségek” tárgyú jelentkezési felhívás 5.1. pontjában meghatározott egyéb kizáró ok sem 
áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a Jelentkezési felhívásban megfogalmazott összeférhetetlenségi 
esetek személyemmel szemben nem állnak fenn. 

 
 

Budapest, 2022. ………………..………………………… 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Jelentkező aláírása 
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2. sz. melléklet  
 

Jelentkezési adatlap 
Feltörekvő tehetségek 

 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező 
Jelentkezési adatlapon nyújtható be. A Jelentkezési adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. Kézzel írott jelentkezések feldolgozására nincs lehetőség. 
 
A Jelentkezési adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok 
csatolásával kell benyújtani.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a jelentkezés tartalmi elemeinek 
változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 
 
A Jelentkező adatai 
 

 
     Jelentkező neve: 

 

 
  

Születési neve:  

Lakcíme:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

Állampolgársága:           

e-mail címe:  

 
 
  



 

4 

 
 
Alulírott………………………………………………………………….. 
(jelentkező) az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Megvizsgáltam és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom a Magyar Divat & Design Nonprofit 
Zrt., mint Kiíró által „360 Design Budapest 2022. Feltörekvő tehetségek” tárgyban kiírt jelentkezési 
felhívás feltételeit.  
 
Kijelentem, hogy a jelentkezési anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonomat 
képezik.  
 
Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes jelentkező kiválasztásra kerülök, akkor az 
együttműködési megállapodást a jelentkezési felhívásban foglalt feltételekkel megkötöm, a 
jelentkezési felhívásban foglalt feladataimat pedig maradéktalanul teljesítem.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség 
Nonprofit Zrt. a benyújtott jelentkezési anyagunkban szereplő személyes adatokat a jelentkezési 
felhívás 4. számú mellékletében foglalt Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.  
 
A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. hírlevelére történő feliratkozáshoz: (Kérjük 
aláhúzni) 
 
Hozzájárulok. Nem járulok hozzá. 
 
 
Kelt: ……………………………………………. 
 
 
 

………………………………… 
aláírás 
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3. sz. melléklet 
 

Titoktartási nyilatkozat 
Feltörekvő tehetségek 

 
 

Alulírott,………………………………........................................................................ 

(Anyja neve: ……………………………………………………………………………...........  

Lakcím:……………………………………………………………………………….....…......... 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………  

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………  

TAJ száma: ……………………………………………………………………….................. 

Állampolgársága: ……………………………………………………………………............ 

 
vállalom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, 
Kacsa u. 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-049808, adószáma: 26338972-4-41, csoportos adószáma: 
17782517-5-41, a továbbiakban: Társaság) való együttműködés során „360 Design Budapest 2022. 
Feltörekvő tehetségek” tárgyú jelentkezéssel (a továbbiakban: Jelentkezés) – és annak tartalmával 
kapcsolatban a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem 
adok át és nem hozok nyilvánosságra semmilyen információt. 
 
Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, 
hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Jelentkezéshez vagy annak 
teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Jelentkezés tartalmával és 
teljesítésével összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen 
módon tudomásomra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkezés tartalma, 
részletei, az azzal kapcsolatos feladatok üzleti titoknak minősülnek, azt harmadik személynek nem 
adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Jelentkezésben foglalt feladatok teljesítésétől eltérő 
más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási 
kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség 
megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással 
bírok azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, akár 
gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási 
kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Jelentkezés, vagy az abban foglalt feladatok 
bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll. 
 
 
Budapest, 2022 ………………..………………………… 

 
…………………………………….. 

Jelentkező aláírása 
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4. sz. melléklet 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Feltörekvő tehetségek 
 
Az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre. 
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5. sz. melléklet 
  

Jelentkezési Ellenőrzőlista 
Feltörekvő tehetségek 

 
 
BEKÜLDENDŐ ANYAGOK ELLENŐRZŐLISTA 

 
Kérjük a Jelentkezési anyag beküldése előtt ellenőrizze, hogy a beküldendő anyag az alábbiakban 
felsorolt dokumentumok mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a Jelentkező a kiírt határidőig nem 
az előírt formában, vagy hiányosan nyújtja be a Jelentkezési anyagot, vagy annak mellékleteit, a 
Kiíró a Jelentkezés hiánypótlásra szólítja fel a Jelentkezőt. A Jelentkezés ismételten hiányosan 
történő benyújtása a Jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után. 
 
A Jelentkezési anyag összeállítását megkönnyítendő, kérjük jelöljék meg (  ) az alábbi listában 
a dokumentumokat, melyeket a leadott Jelentkezési anyag tartalmaz:  
 

JELENTKEZÉSI ANYAGOK 

 termékleírás (benchmarkok, célpiac) 
 a márka tervezőjének szakmai portfóliója 
 a termék tervezőinek elérhetőségei 

 A termék leírása – magyar és angol nyelven, egyes szám harmadik személyben 
megfogalmazva, maximum 500 karakterben (.docx formátumban)  

 opcionálisan social felületeinek linkjei (Facebook, Instagram, ..) 
  A designtermékről készült fotóanyagok (magas felbontású jó minőségű formátumban) 
 - A termék pontos megnevezése és készítésének éve 
 - A fizikai kiállításra szánt termék pontos adatai és méretei 
 - A digitális kiállításra szánt termék 3D modellje, .3ds vagy .obj formátumban textúrákkal ellátva 

 
 

NYILATKOZATOK 

 Jelentkezési adatlap 
 Titoktartási nyilatkozat 
 Jelentkezési adatlap 

 
 


