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1. A FELHÍVÁS TÉMÁJA

A Magyar Divat & Design Ügynökség immáron harmadik éve 
szakmai partnere hazánk legnagyobb design eseményének, a 
Budapest Design Week-nek, melynek keretében 2020-ban 360 
Design Budapest néven fizikai kiállítást és digitális platformot 
indít. A rendezvény online és o�ine térben is helyet ad a 
designmárkákkal való találkozásnak, melynek még nagyobb 
jelentősége van a megváltozott gazdasági helyzetben, amikor is 
a designerek vásárlókkal való kapcsolata határozza meg a piacon 
való helytállást. 

A 360 Design Budapest a hazai és a regionális design szcéna 
új, innovatív jövőrendezvénye. A kortárs designvilág változni, 
fejlődni kényszerül a COVID által okozott hatások miatt. A 
tárgykultúránk jelenlegi helyzetét bemutató rendezvény 
egyszerre kell a valós, fizikai térben és a digitális világban is 
létezzen, hogy a tervezők, forgalmazók, gyártók és vásárlók 
közötti információáramlás szabad, korlátok nélküli legyen. 
A kortárs design, ami minden területen a mindennapi életünk 
szerves része, a tökéletes ideális határon az esztétikum és a 
funkcionalitás között kell most segítsen bennünket a megújult 
mindennapi életformánkban, a koronavírus utáni társadalmi 
átfogalmazódásban. 

A 360 Design Budapest keretén belül lehetőség nyílik a hazai 
és külföldi tervezők számára online és Budapesten 2020. 
október 8-10. között megrendezésre kerülő o�ine kiállításon 
való bemutatkozásra. 

A hazai tervezők a fizikai kiállításon megvalósuló 10 db 
enteriőrszerű térsarok koncepcióján keresztül kerülnek 
bemutatásra, melyről egy digitális, gömbpanorámás felvétel is 
elérhető lesz a design érzékeny közönség számára. A rendezvény 
hazánk kiemelkedő tervezőinek munkáin keresztül mutatja be a 
magyar design különlegességét és egyediségét. Olyan tervezőket 
komponálunk a fizikailag is megvalósuló térbe, akik nemzetközi 
elismerésekkel, publikációkkal is rendelkeznek, piacképesek 
és előremutatóak a termékeik. A cél egy olyan kiállítás 
létrehozása, amiben az összes termék hazai design termék, de 

a szelekció, a kiállítás hangvétele, a rendezvény jellege olyan, 
mintha a világ bármelyik design nagyvárosában járnánk. Ezzel 
is egyértelművé téve szélesebb közönség számára is, hogy a 
hazai design világszínvonalú.  A digitális kiállítás a fizikai kiállítás 
tükörképekén az online térben jelenik meg, mely a magyar 
tervezők mellett regionális designerek termékeit is bemutatja, 
hogy ezzel is erősítse Magyarország regionális központi szerepét.

1.1. Ágazati cél

Az MDDÜ felismerve a hazai designiparban rejlő kreatív és üzleti 
potenciált, - amely az ágazat erőteljes kulturális, gazdasági és 
társadalmi beágyazottságából ered – jelentkezést hirdet, melynek 
célja, hogy a magyar designmárkák szakmai és üzleti sikereit 
előmozdítsa, illetve hosszú távon fenntartsa a hazai és a nemzetközi 
piacokon is. A legerősebb kreatív potenciállal rendelkező 
magyar designmárkák fejlesztése és jövőbeli eredményei már 
rövid- és középtávon is képesek hozzájárulni a hazai kreatív ipar 
teljesítményének növekedéséhez, ezáltal pedig Magyarország és 
Budapest nemzetközi designipari pozíciójának megerősítéséhez.

2. A FELHÍVÁS CÉLJA

A fizikai kiállítás olyan design termékek bemutatását hivatott 
szolgálni, melyek rámutatnak arra, hogy a 100%-ban magyar design 
termékekkel is kitölthetjük élettereinket és mindennapjainkat.

A digitális kiállításnak ezentúl célja az is, hogy olyan közép- és 
érett stádiumú designvállalkozások, formatervezők is lehetőséget 
kapjanak a bemutatkozásra, melyek képesek az önálló, egységes, 
minőségi megjelenésre nemzetközi színtéren, ellátói láncuk 
és gyártói kapacitásuk pedig ki tud elégíteni magasabb számú 
megrendelést is. 

 Az online és o�ine kiállítások szervezésével a Magyar Divat & 
Design Ügynökség legfőbb célkitűzése, hogy a megváltozott 
gazdasági helyzetben is lehetőséget teremtsen a hazai design 
vállalkozásoknak a fogyasztókkal való kapcsolat kialakítására, 
valamint értékesítésük ösztönzésére, illetve felhívja a figyelmet a 
magyar designt átható kreatív erőre és erősítse hazánk designipari 
regionális pozícióját.

3. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A részvételhez az alábbi feltételeknek kell egyidejűleg teljesülnie:

jelentkezési kör: 
• egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaságként működő 

designer, formatervező vagy designstúdió

• a fizikális kiállításon való megjelenéshez magyar, a digitális 
platformhoz magyar és regionális (közép-kelet európai) 
tervezők jelentkezését várjuk

jelentkezési kritériumok: 
• a jelentkezőnek rendelkeznie kell saját tervezésben és döntően 

hazai supply chain-en keresztül történő kivitelezésben, 5 évnél 
nem régebben készült, a jelentkezés pillanatában is gyártható 
termékkel, vagy termékcsaláddal az alábbi kategóriák 
valamelyikében:

• bútor
• villamos világítóeszköz  
• textiltermék (kivéve: ruházat, kiegészítő) 
• szőnyeg
• egyéb beton-, gipsz-, cement- és kőtermék 
• háztartási kerámia 
• öblösüveg
• egyéb műanyag termék 

• gyártói kapacitás megléte
• működő, aktív weboldal 
Az értékelés során előnyt jelent, ha a jelentkező rendelkezik:  
• szaksajtóban való előzetes megjelenés
• szakmai díj

4. JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK

A jelentkező feladata az alábbi tartalomnak megfelelő 
dokumentumok (Jelentkezési anyag) PDF formátumban 
történő benyújtása, 
• a márka tervezőjének/tervezőinek szakmai portfóliója - 

legfeljebb 10 oldal
• termékpaletta, termékcsaládok bemutatása (képek és leírás) 

– összesen legfeljebb 10 oldal, max 2 oldal/termék
• a fizikális kiállításra kerülő termék: adatai, méretei, fotói
• a digitális anyaghoz: a tervező által előállított és bemutatott 

design termékek 3D modellje, .3ds vagy .obj formátumban, 
textúrákkal ellátva,

• az elküldött modellekhez megvalósult termékekről fotók

5. A JELENTKEZÉS MENETE

A jelentkezők köre, részvétel feltételei: A jelentkezési felhíváson 
designerek, formatervezők, vagy designstúdiók vehetnek 
részt, azzal a megkötéssel, hogy a jelentkezés benyújtására a 
designmárkához szorosan kapcsolódó (tervező, tulajdonos, 
alkotói közösség) tagok minden esetben kizárólag közösen 
jogosultak. 

A jelentkező a jelentkezés benyújtásával a felhívás feltételeit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az 5.1. 
pontban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn vele 
szemben.

5.1. Kizáró okok:

A Kiíró kizárja a jelentkezését annak a Jelentkezőnek :

a) aki nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt 
átláthatóság követelményének; vagy

b) aki csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési 
eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya 
alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; 
vagy

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

• a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk-ban meghatározottak 
szerint hozzátartozója

• olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető 
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a 
gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel 
rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a zsűri 
tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a 
zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll; vagy

d) A Jelentkező a jelentkezési anyagban valótlan adatokat 
közöl; vagy

e) a jelentkezési anyag nem felel meg a felhívásban foglalt 
feltételeknek.

A jelentkező az a)-d) pontokban foglaltakról a jelen felhívás 
2. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével köteles 
nyilatkozni.

5.2. Kérdések és válaszok

Kiíró lehetőséget biztosít a jelentkezők részére a felhívással 
kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a 
design@hfda.hu elektronikus levelezési címre (tárgymezőben 
feltüntetve: „360 Design Budapest” 2020). 
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül 
válaszol.

6. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ, JELENTKEZÉS 
MELLÉKLETEI

A jelentkezés benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 13. vasárnap, éjfél

A beadott jelentkezési anyag (4.pontban meghatározott 
dokumentumok együttesen) kötelező mellékletei:
1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap 
2. zámú melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi 

nyilatkozat
3. számú melléklet: Jelentkezési nyilatkozat
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

A jelentkezés leadása design@hfda.hu e-mail címre 
(tárgymezőben feltüntetve: 360 Design Budapest)  megküldött 
jelentkezési anyagok és ahhoz kapcsolódó mellékletek és/vagy a 
Jelentkező által létrehozott internetes tárhely elérés megadása 
útján történik. A tárhelyről Kiíró 2 munkanapon belül letölti 
a jelentkezési anyagot, és a megküldött/letöltött jelentkezési 
anyag megnyithatóságáról, olvashatóságáról 3 munkanapon belül 
e-mail útján visszajelez a Jelentkező részére. A jelentkezési anyag 
határidőn belül történő benyújtása a jelentkező felelőssége. 

Határidőn belül történő benyújtásnak minősül, amennyiben a 
jelentkezési anyag beérkezéséről a Kiíró e-mailen visszajelez 
jelentkező részére.

7.  A JELENTKEZÉS  ELBÍRÁLÁSA

A kiírásra beérkezett jelentkezési anyagokat a Kiíró által felkért 
szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye 
nincs.

A zsűri a benyújtási határidőtől számított 8 napon belül bírálja 
el a jelentkezéseket és választja ki az o�ine és online térben 
bemutatkozási lehetőséget elnyerő résztvevőket. Az eredményről 
a jelentkezőket a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró 
értesíti.

Amennyiben a jelentkező a kiírt határidőig nem az előírt 
formában, vagy hiányosan nyújtja be a jelentkezési anyagot vagy 
annak mellékleteit, a Kiíró 2 munkanapon belül a jelentkezési 
anyag hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás 
benyújtására az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 
2 munkanapon belül van lehetősége, azzal, hogy a hiánypótlási 
határidő az értesítés kézhezvételét követő naptól veszi kezdetét. 
A jelentkezés ismételten hiányosan történő benyújtása a 
jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.

Kiíró a Jelentkezők a Jelentkezési anyagok előállításával, valamint 
a jelentkezésok benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeit 
nem téríti meg.

16. szerda, éjfél.



7.1. A szakmai zsűri összetétele:

A Magyar Divat & Design Ügynökség részéről Bata-Jakab Zsófia 
vezérigazgató és/vagy Keresztury Árpád design igazgató. 

Szakmai résztvevők:
• Horváth Judit, PhD – az Iparművészeti Múzeum Kortárs 

Dizájn Főosztályának vezetője
• Hosszú Gergely – Co&Co Designcommunications Kft. egyik 

alapítója, többszörös Red Dot Díjas designer
• Majcher Barbara – vezető főtanácsos, Magyar Formatervezési 

Tanács
• Bonta Gáspár – GASPARBONTA&Partner, tulajdonos és 

vezető tervező 

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő 
szempontok:
- a márka eredetisége, egyedisége
- a márka hazai és nemzetközi üzleti potenciálja
- a kiállítás koncepciójához való illeszkedés 

koncepció: A rendezvény hazánk kiemelkedő tervezőinek 
munkáin keresztül mutatja be a magyar design különlegességét 
és egyediségét. Olyan tervezőket komponálunk a fizikailag 
is megvalósuló térbe, akik nemzetközi elismerésekkel, 
publikációkkal is rendelkeznek, piacképesek és előremutatóak a 
termékeik. A cél egy olyan kiállítás létrehozása, amiben az összes 
termék hazai design termék, de a szelekció, a kiállítás hangvétele, 
a rendezvény jellege olyan, mintha a világ bármelyik design 
nagyvárosában járnánk. Ezzel is egyértelművé téve szélesebb 
közönség számára is, hogy a hazai design világszínvonalú. A 
fizikai kiállítás és a digitálisan megvalósult platform olyan design 
termékek bemutatását hivatott szolgálni, melyek rámutatnak 
arra, hogy a 100%-ban magyar design termékekkel is kitölthejük 
élettereinket és mindennapjainkat. A digitális kiállítás a fizikai 
kiállítás tükörképekén az online térben jelenik meg, mely a magyar 
tervezők mellett regionális designerek termékeit is bemutatja, 
hogy ezzel is erősítse Magyarország regionális központi szerepét.

8. JOGI TUDNIVALÓK

Jelentkező a jelentkezés kötelező részét képező 3. számú 
melléklet benyújtásával elfogadja a jelen jelentkezési felhívásban 
foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.1. 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 kiírás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával 
vállal. A jelentkező vállalja, hogy a jelentkezési anyag 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 alkotásával jelentkezhet. E feltétel hiánya 
esetén a jelentkezés érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a 
kiválasztást követően válnak ismertté, akkor a jelentkező köteles 
visszalépni a részvételtől a kiíróval szemben harmadik személy 
által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen 
támasztott mindennemű követelésért helytállni.

8.2.  Kifogáskezelés

A támogatási eljárás során a támogatást igénylő kifogást nyújthat 
be, különösen ha

• a támogatás igénylési eljárásra, 

• a támogatási döntés meghozatalára, 

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a felhívásba vagy a támogatási 
szerződésbe ütközik.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy 
mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek 
hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon 
belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc 
napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva 
álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának 
helye nincs.

A kifogást a Támogatónak kell címezni és a design@hfda.hu 
e-mail címre megküldeni.

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben egyazon 
Támogatást Igénylő részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem 
természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,

b) a kifogással érintett Támogatási Igénylés azonosításához 
szükséges adatokat,

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy 
elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés 
pontos megjelölését, és

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást 
tevő aláírását.

Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást, ha

a) azt határidőn túl terjesztették elő,

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,

c) az a korábbival azonos tartalmú,

d) a kifogás nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket,

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben 
nyújtották be,

f) a kifogás benyújtásának nincs helye,

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a 
sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben a Támogató a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, 
illetve érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítás nem indokolt, 
a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban 
foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett, megküldi a 
Miniszteri Kabinetiroda részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 
a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül 
érdemben elbírálja, amely egy alkalommal legfeljebb harminc 
nappal meghosszabbítható.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás 
előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs 
helye

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Jelentkezési adatlap 
2. sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat 
3. sz. melléklet: Jelentkezési nyilatkozat
4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5 .sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató 



1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI ADATLAP

Az adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
A Jelentkezési adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

I. A jelentkező adatai:

A jelentkező neve:
(cégszerű megnevezés)
A jelentkező egyéni vállalkozói vagy gazdasági tár-
saságként bejegyzett designer, formatervező vagy 
designstúdió (kérjük írja be a vállalkozás formáját)

székhely cím:

postacíme:

telefonszáma:

fax száma:

e-mail címe:

honlap címe:

egyéb közösségi média elérhetősége:

A jelentkező adószáma / adóazonosító jele:

képviselő:

tisztsége:

telefonszáma; e-mail címe:

A kapcsolattartó neve:

telefonszáma; e-mail címe:

Kelt: .....................................................................

.....................................................................
CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS



2. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott:………………………………………………………….………………………………........................................................................

(székhely/lakcím:……………………………………………………………………………………………….…………………............................,

cégjegyzékszám:………………..………………………………..………………………………..………………………………..……………………

adószám/adóazonosító jel:…………………………….…, képviselő:…….…………………….....................……….……………………) 
jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelek, valamint velem szemben a Jelentkezési kiírás 5.1. pont-
jában meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a jelentkezési felhívásban megfogal-
mazott összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2020. ………………..…………………………

               ..……………………………………...........
       Jelentkező (cégszerű) aláírása
        (pecsét helye)



3. számú melléklet

JELENTKEZÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………….................................................................................. (pályázó), 

melyet képvisel: ……………………………………………………………………………………………………............................................

az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Megvizsgáltuk és fenntartásuk vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Magyar Divat &  Design Nonprofit Zrt., mint 
Kiíró által „2020. év 360 Design Budapest o	ine és online kiállításon való részvétel” tárgyban kiírt pályázati felhívás 
feltételeit.

Kijelentjük, hogy a pályázati anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik.

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerül/kerülünk, akkor az együttműködési megál-
lapodás a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel megkötjük, a pályázati felhívásban foglalt feladatainkat pedig 
maradéktalanul teljesítjük.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség a benyújtott pá-
lyázati anyagunkban szereplő személyes adatokat a pályázati felhívás 5. számú mellékletében foglalt Adatkezelési 
tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 

A Magyar Divat & Design Ügynökség hírlevelére történő feliratkozáshoz: (Kérjük aláhúzni)
Hozzájárulok. Nem járulok hozzá.

Budapest, 2020. ………………..…………………………

  
                 ..……………………………………...........
          Jelentkező (cégszerű) aláírása

          (pecsét helye)



4. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

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

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

Lakcím:…………………………………………………………………..........………………, mint egyéni vállalkozó/gazdasági társaság

Székhely:…………………………………………………………………………………..................................................................................

Cégjegyzékszám:………………………………………………… Adószám/adóazonosító jel:……………………………………………… 

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 „2020. év 360 Design Budapest o	ine és online kiállításra való jelentkezés” -t 
érintően kiírt pályázattal (a továbbiakban: kiírás) – és annak tartalmával kapcsolatban a Társaság előzetes írásos be-
leegyezése 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 sze-
mélyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Jelentkezéshez vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismere-
teket vagy információkat.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Jelentkezés tartalmával és teljesítésével össze-
függésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, tény, 
így különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkezés léte és tartalma, részletei üzleti titoknak minősül, azt harmadik 
személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Jelentkezés teljesítésétől eltérő más célra nem hasz-
nálhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vál-
lalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem.  
Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándéko-
san, akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvál-
lalás hatályosságát nem érinti a Pályázathoz bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül 
továbbra is fennáll.

Budapest, 2020 ………………..…………………………

               ..……………………………………...........
        Jelentkező (cégszerű) aláírása
   
        (pecsét helye)



5. számú melléklet

Az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


