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1. A JELENTKEZÉS TÉMÁJA 
 

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. harmadik alkalommal rendezi meg a 360 Design Budapest 
rendezvényt, mely keretén belül hazai és regionális tervezőknek biztosít megjelenési lehetőséget a figitális 
kiállításon. 
 A 360 Design Budapest a hazai és a regionális designszcéna új, innovatív rendezvénye, amely a fizikai térben és 
a digitális világban egyszerre mutatja be kortárs tárgykultúránkat. A Magyar Divat & Design Ügynökség kiállítása 
amellett, hogy bemutatja a tervezők darabjait, kiemelt hangsúlyt fektet az edukációra, történetmesélésre és 
digitalizációra. Online és offline megoldásokkal, különböző szekciókból álló kiállító térrel az esemény egy olyan 
élményt szeretne nyújtani, ami egyszerre köti össze a múltat és a jövőt, valamint a valóságot és a digitális világot. 
Ezentúl a kiállítás szakmai konferenciának is helyt ad, így támogatja a tervezők, forgalmazók, gyártók, továbbá a 
design iránt érdeklődők közötti információáramlást is. A 360 Design Budapest bemutatkozási lehetőséget biztosít 
a hazai és külföldi tervezők számára. A fizikai kiállításra idén is Budapesten kerül sor, 2022. október 3-9. között.  
 
Ügynökségünk nemzetközi példákra alapozva tűzte ki célul, hogy egy anyagkönyvtárat hozzon létre, amely 
egybegyűjti a legfrissebb és leginnovatívabb anyagok mintáit a világ minden tájáról és adatbázis formájában 
széles körben hozzáférhetővé teszi azokat. A magyar kreatívipari szereplők számára az egyedülálló gyűjtés 
lehetővé teszi, hogy a hazai KKV-k megismerhessék a lehető legkorszerűbb, leginnovatívabb anyagokat – gyakori 
külföldi látogatások nélkül is – és azok ismeretében tervezzenek termékeket, alakíthassanak ki 
együttműködéseket alapanyaggyártókkal.  Az Budapest Design Material Library a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem és a Magyar Divat & Design Ügynökség együttműködésében 2021. október 18-án nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség számára 300 db anyagmintával a MOME épületében.  
 
A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt., mint a jelentkezés kiírója (továbbiakban: Kiíró, vagy MDDÜ) 
jelentkezést hirdet a 2022. október 3-9. napja között megrendezésre kerülő 360 Design Budapest kiállítás 
keretein belül prezentált, anyagkönyvtári mintákat tartalmazó interaktív installáció tervének elkészítésére az 
anyagkönyvtár népszerűsítésének céljából.  
 

2.  ÁGAZATI CÉL 
 

A 360 Design Budapest célja, hogy a hazai és nemzetközi színtéren is előmozdítsa a magyar designmárkák szakmai 
és üzleti sikereit. Az MDDÜ további célja Budapest regionális designipari pozíciójának megerősítése, a hazai 
kreatívipari potenciál fejlesztése, láthatóságának növelése ezáltal a magyar országmárka erősítse is. 
 

3.  A JELENTKEZÉS CÉLJA 
 
A rendezvény online és offline formában is egyedülálló élményt nyújt. A 360 Design Budapest hazánk és a régió 
kiemelkedő tervezőinek munkáin keresztül mutatja be a közép-európai design egyediségét.  
 
A Magyar Divat & Design Ügynökség a jelentkezésen keresztül lehetőséget biztosít fiatal tehetségek, jelen 
esetben hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemisták részére, hogy az anyagkönyvtár mintáit innovatív 
módon bemutató installációt tervezzen. 
 

4.  KONCEPCIÓ 
 
A kiállítás amellett, hogy bemutatja a termékeket, komoly hangsúlyt fektet az edukációra, a történetmesélésre 
és a digitalizációra. Egy olyan élményt szeretne nyújtani, ami egyszerre köti össze a designipari múltat és a jövőt, 
valamint a valóságot és a digitális világot. 
 
A kiállítótér koncepciója több, koherens szekciót fog össze. Az első kiállítótér a designtörténeti részleg, ahol 
megismerhetjük a hazai design legfontosabb mérföldköveit, LED-falakon és különböző kiállított anyagokon 
keresztül vezeti be a látogatókat az iparművészeti tárgyak előállításának rejtélyeibe. Ebben a részben kapna 
helyet egy, az innovatív anyaghasználatot interaktív módon bemutató installáció, mely a MOME-n létrehozott 
anyagkönyvtárat is népszerűsítené. Az installációnak köszönhetően az érdeklődők számára edukációs jelleggel 
mutatja be az anyagfejlődés folyamatait és a nemzetközi piacon is fellelhető, legújabb anyagokat. Bővebb 
információ az alábbi linken található: https://mome.hu/hu/hir/718/spanyolorszag-olaszorszag-dania-es-
svedorszag-utan-hazankban-megnyilt-europa-otodik-anyagkonyvtara  

https://mome.hu/hu/hir/718/spanyolorszag-olaszorszag-dania-es-svedorszag-utan-hazankban-megnyilt-europa-otodik-anyagkonyvtara
https://mome.hu/hu/hir/718/spanyolorszag-olaszorszag-dania-es-svedorszag-utan-hazankban-megnyilt-europa-otodik-anyagkonyvtara
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5. FELADAT 
 

Egy olyan fizikai installáció tervének elkészítését várja Ügynökségünk, amely 8-10 db innovatív anyagot jól 
láthatóan, elkülönítve, kreatívan prezentál, ügyelve az anyagok biztonságára.  Az installáció részeként szintén 
várjuk a kiállítandó anyagokra a javaslatokat, melyektől azonban a kiíró eltérhet az installáció megvalósításakor. 
Az installáció tervét egy 9 négyzetméteres, L alakú térre kérjük elkészíteni, amely tartalmazza az anyagokról 
információ kiírásának lehetőségét is. Jelen jelentkezés az installáció megtervezésére irányul, megvalósításra nem 
vonatkozik, ennek értelmében kérjük a javaslatok kidolgozásánál tartsák szem előtt a megvalósítás költségének 
optimalizálását és racionalizálását.  
 
A kiválasztott terv alapján az Ügynökség megvalósítja az installációt, és feltünteti a tervező nevét. Az Ügynökség 
javaslatot tehet a terv megváltoztatására a nyertes jelentkezővel egyeztetve.  
 
A megvalósított installáció a 360 Design Budapest eseménysorozat helyszínén a Bálna Budapest kiállítóterében 
kerül bemutatásra az esemény időtartama alatt. Ezt követően az Ügynökség, egyéb, anyagkönyvtár fókuszú 
események keretében felhasználhatja.   
 
Az esetlegesen javasolt anyagszelekció összeállításához a MOME-ban található anyagkönyvtár fizikai mintatára 
szolgálhat inspirációként.   
 

 

 
A jelentkezés ingyenes. 
A nyertes jelentkezőnek Ügynökségünk social media jelenlétet, az esemény alatti posztok megjelenítését, 
valamint a webcikkekben történő feltüntetését biztosítja az esemény elő-és utókommunikációját tekintve.  
 

6. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 
 
A Jelentkezésen való részvételhez az alábbi feltételeknek kell egyidejűleg teljesülnie: 

• Olyan természetes személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 
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JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK 
 
A Jelentkező feladata az alábbi tartalomnak megfelelő dokumentumok (Jelentkezési anyag) PDF formátumban 
történő benyújtása: 

• Bemutatkozó anyag (és egyéb szakmai portfólió, amennyiben rendelkezésre áll) 

• Tervszintű terv vagy koncepció/3D-ben bemutatható terv a javasolt installáció szemléltetésére  

• Anyagjavaslatok (MC…. kóddal ellátva, amely az anyagkönyvtárban található a MOME épületében) 

• Hallgatói jogviszony igazolása 
 

7.  A JELENTKEZÉS MENETE 
 
Jelentkezők köre, részvétel feltételei: 
Olyan természetes személy, aki aktív, vagy passzív egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 
A Jelentkező a jelentkezés benyújtásával a jelentkezési kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el és 
kijelenti, hogy az 5.1. pontban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben. 
 

7.1  Kizáró okok 
 
A Kiíró kizárja a jelentkezését annak a Jelentkezőnek: 

a) akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Jelentkező: 

- a zsűri tagja, vagy a zsűritagok a 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 
meghatározottak szerint hozzátartozója 

b) Jelentkező a Jelentkezési anyagban valótlan adatokat közöl; vagy 
c) a Jelentkezési anyag nem felel meg a jelen Jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek. 

 
Jelentkező az a)-c) pontokban foglaltakról a jelen Jelentkezési felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt 
dokumentum kitöltésével köteles nyilatkozni. 
 

7.2  Kérdések és válaszok 
Kiíró lehetőséget biztosít a Jelentkezők részére a Jelentkezési felhívással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik 
elküldésére a 360dbp@hfda.hu elektronikus levelezési címre (tárgymezőben feltüntetve: 360 DBP 
2022_Installáció) 
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol. 
 

 

8. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ, JELENTKEZÉS MELLÉKLETEI 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22. 23:59 
 
A beadott Jelentkezési anyag (4. pontban meghatározott dokumentumok együttesen) kötelező mellékletei: 

1.    számú melléklet: Együttműködési szándéknyilatkozat 
2.    számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
3.    számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 
 

A jelentkezés leadása 360dbp@hfda.hu e-mail címre (tárgymezőben feltüntetve: 360 DBP 2022_Installáció) 
megküldött jelentkezési anyagok és ahhoz kapcsolódó mellékletek és/vagy a Jelentkező által létrehozott 
internetes tárhely elérés megadása útján történik. A tárhelyről Kiíró 3 munkanapon belül letölti a jelentkezési 
anyagot, és a megküldött/letöltött jelentkezési anyagok megnyithatóságáról, olvashatóságáról 5 munkanapon 
belül e-mail útján visszajelez a Jelentkező részére. A jelentkezési anyag határidőn belül történő benyújtása 
Jelentkező felelőssége.  
Határidőn belül történő benyújtásnak minősül, amennyiben a Jelentkezési anyag beérkezéséről a Kiíró e-mailen 
visszajelez Jelentkező részére. 
A jelentkezési határidő után beérkezett jelentkezési anyagokat a Kiíró nem tudja figyelembe venni. 
 
 

 

mailto:palyazat@hfda.hu
mailto:palyazat@hfda.hu
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9.  JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA 
 

Kiíró legfeljebb a Jelentkezés beérkezését követő hetedig napig tájékoztatja Jelentkezőt arról, hogy a jelentkezési 
dokumentumok érdemi elbírálásra alkalmasak, vagy hiánypótlásra szólítja fel. 
Amennyiben a Jelentkező a kiírt határidőig nem az előírt formában, vagy hiányosan nyújtja be a jelentkezési 
anyagot, vagy annak mellékleteit, a Kiíró 5 munkanapon belül a jelentkezés hiánypótlásra szólítja fel a 
Jelentkezőt. A hiánypótlás benyújtására a Jelentkezőnek az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 
munkanapon belül van lehetősége, azzal, hogy a hiánypótlási határidő az értesítés kézhezvételét követő naptól 
veszi kezdetét. A jelentkezés ismételten hiányosan történő benyújtása a jelentkezés további vizsgálat nélkül 
elutasítható (érvénytelenségét vonja maga után). 
A beérkezett jelentkezési anyagokat a Kiíró által felkért szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése ellen kifogásnak 
helye nincs. 
A szakmai zsűri benyújtást követően bírálja el a jelentkezéseket és választja ki a bemutatkozási lehetőségeket 
elnyerő installációkat. Az eredményről a Jelentkezőket a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró a 
zsűrizés dátumától számított 10 munkanapon belül értesíti. 
Kiíró a Jelentkezőnek a jelentkezési anyagok előállításával, valamint a jelentkezések benyújtásával kapcsolatban 
felmerült költségeit nem téríti meg. 
 

10.1 A SZAKMAI ZSŰRI ÖSSZETÉTELE 
 

A Magyar Divat & Design Ügynökség részéről Forintos – Szűcs Anita általános vezérigazgató helyettes 
Szakmai résztvevők: 

• Bonta Gáspár, 360 DBP programigazgató 

• Horváth Judit, Iparművészeti Múzeum Kortárs design osztályának igazgatója  
 
A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok: 

• az installációs terv egyedisége, kreatívitásának értéke  

• a terv reprezentációs értéke  

• megvalósíthatóság mértéke  

• a kiállítás kurátori koncepciójához való illeszkedés 

• az installáció üzenetének érthetősége a látogatók számára  
 

Az értékelés során nem kötelező, de előnyt jelent, ha a Jelentkező rendelkezik: 

• korábbi felhívásokon elért kiemelkedő eredmények 
Kiíró az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül veszi fel a kapcsolatot a nyertes Jelentkezőkkel.  
 
 

10.  JOGI TUDNIVALÓK 
 
Jelentkező a jelentkezés kötelező részét képező melléklet benyújtásával elfogadja a jelen jelentkezési kiírásban 
foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Köteles továbbá az installációról készített tervet, 
vagy koncepciót az MDDÜ rendelkezésére bocsátani. Az átadott gyártmányterv szintű tervet vagy koncepciót az 
MDDÜ kizárólag a Jelentkezési kiírásban meghatározott cél teljesülése érdekében használhatja fel.  
 
Jelentkező a jelentkezés kötelező részét képező 1. számú melléklet benyújtásával elfogadja a jelen Jelentkezési 
felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
10.1. Saját szellemi termék 
 

A Jelentkező a jelentkezés benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott jelentkezési munka, sem annak 
összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A Jelentkező a jelentkezés 
benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Jelentkezőt terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Jelentkező a jelen 
jelentkezési kiírás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A Jelentkező vállalja, hogy a 
pályamunkák elkészítésénél a felhasználás tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre 
vonatkozóan a felhasználási jogokkal maga a Jelentkező teljeskörűen rendelkezik. Ezen kötelezettségének 
megszegéséből eredő károkért kizárólag Jelentkező köteles helytállni. A Jelentkező kizárólag saját szellemi 
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alkotásával jelentkezhet. E feltétel hiánya esetén a Jelentkezés érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a 
kiválasztást követően válnak ismertté, akkor a Jelentkező köteles visszalépni a Jelentkezésen történő 
részvételtől a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen 
támasztott mindennemű követelésért helytállni. 
 
A Jelentkező a jelentkezés benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó mű a saját szellemi terméke, melynek felhasználása tekintetében 
területi és időbeli korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó felhasználási joggal 
rendelkezik. Ennek megfelelően az MDDÜ különösen jogosult arra, hogy a szerzői jogi védelem alá eső 
alkotásokat átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, illetve kép-, 
vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik 
személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetítse. Az MDDÜ a 
szerzői jogi védelem alá eső alkotások felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá harmadik 
személynek a szerzői jogi védelem alá eső alkotások felhasználása további felhasználására és átdolgozására 
engedélyt adhat. 
 
A Jelentkező által a jelentkezés keretében benyújtott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás tekintetében 
a Kiíró jogosult szabadon rendelkezni ellenérték megfizetése nélkül. 
 
A Jelentkező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. 
fejezete alapján a Kiíró a jelentkezés benyújtása során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső alkotással 
kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható 
szerzői jog vonatkozásában, továbbá Jelentkező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Kiíró a mű felhasználására 
harmadik személynek további engedélyt adjon. 

 
10.2 Egyéb 
 

A Kiíró a kiírást a Jelentkező javára jogosult módosítani, kiegészíteni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt 
jogát azt követően gyakorolja, hogy a Jelentkezésre már érvényes Jelentkezési anyagok benyújtásra kerültek, 
úgy köteles az érvényesen részt vevő Jelentkezőket a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul 
értesíteni. Jelentkezőnek az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a Jelentkezés javítására, 
módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben 
Jelentkező a módosított kiírás alapján nem kíván a Jelentkezésen részt venni, úgy – a módosításra megadott 
határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a Jelentkezését visszavonni. Az MDDÜ fenntartja a jogot 
arra is, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő Jelentkezési anyag, a Jelentkezést a nyertes kihirdetése 
nélkül eredménytelennek minősíti.  
 
A Szervezők döntéseiből eredő, megjelenést esetlegesen érintő változásokért a Kiíró nem vállal felelősséget.  

 
 

 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Együttműködési szándéknyilatkozat  
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
3 .sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató  
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1. számú melléklet 
Együttműködési szándéknyilatkozat 

 
Alulírott (név): ........................................................................................................................................  

lakóhely: .................................................................................................................................................  

születési hely, idő: ..................................................................................................................................  

anyja neve: .............................................................................................................................................  

elérhetőség: ...........................................................................................................................................  

 
Megvizsgáltam és fenntartások, vagy korlátozás nélkül elfogadom a Magyar Divat & Design Nonprofit Zrt. által 
„Anyagkönyvtári mintákat tartalmazó interaktív installáció tervének elkészítése a 360 DBP figitális kiállításon 
való megjelenésre” tárgyban kiírt jelentkezés feltételeit. 
 
Kijelentem, hogy velem szemben a Pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározottok kizáró okok egyike sem áll 
fenn.  
Kijelentem, hogy a jelentkezéshez szükséges anyagban bemutatott mű saját kizárólagos szellemi tulajdonomat 
képezik. 
Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes jelentkező kiválasztásra kerülök, akkor a Magyar Divat & Design 
Ügynökség Nonprofit Zrt-vel a jelentkezési felhívásban foglalt feltételekkel együttműködök, a jelentkezési 
felhívásban foglalt kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezés keretében létrehozott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásom 
tekintetében a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. szabadon, ellenérték megfizetése nélkül 
rendelkezzen. 
 
Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. a szellemi alkotást 
nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, többszörözheti, illetőleg 
tovább adhatja, a mű szabadon felhasználható.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § 
(6) bekezdése és V. fejezete alapján a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. a jelentkezés benyújtása 
során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogot szerezzen valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá 
kijelentem, hogy kifejezett engedélyt adok arra, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. a mű 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 
 
Kijelentem, hogy a fenti tárgyban meghatározott jelentkezés keretében létrehozott mű felhasználási joga és a 
hozzá kapcsolódó jogosultságok díj megfizetése nélkül szállnak át a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit 
Zrt-re. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a benyújtott jelentkezési anyagunkban szereplő 
személyes adatokat a jelentkezési kiírás 3. számú mellékletében foglalt Adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározott Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó az ugyanebben a mellékletben rögzítettek szerint kezelje. 

 
A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. hírlevelére történő feliratkozáshoz: (kérjük aláhúzni) 
Hozzájárulok.        Nem járulok hozzá. 
 
 
Budapest, 2022. ………………..……………………… 

 
…………………………………….. 

Jelentkező aláírása 
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2. számú melléklet 
   Titoktartási nyilatkozat 

 
Alulírott (név): ........................................................................................................................................  

lakóhely: .................................................................................................................................................  

születési hely, idő: ..................................................................................................................................  

anyja neve: .............................................................................................................................................  

elérhetőség: ...........................................................................................................................................  

 
jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, 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    „Anyagkönyvtári mintákat 
tartalmazó interaktív installáció tervének elkészítése a 360 DBP figitális kiállításon való megjelenésre” 
vonatkozóan kiírt jelentkezést (a továbbiakban: Jelentkezés) – 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 kiírt Jelentkezés tartalmával és 
teljesítésével összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon 
tudomásomra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkezéssel kapcsolatos bármely 
további adat üzleti titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és 
a Jelentkezésben foglaltak 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 Jelentkezéshez kapcsolódó feladatok bármilyen okból történő megszűnése, az a 
megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll. 
 
 
 
Budapest, 2022. ………………..………………………… 

 
 

 
…………………………………….. 

Jelentkező aláírása 
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3. sz. melléklet 
Adatkezelési tájékoztató 

 
Az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre.
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