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Regisztrációs adatlap 

 
 

Alulírott, a Pető András Főiskola 2017. május 25.-án megjelent, Pető András Főiskola PAF17H-ÜZ01 

jelű pályázati felhívása ismeretében, annak feltételeit elfogadva ezúton nyilatkozom, hogy részt 

kívánok venni a fenti egyfordulós nyilvános pályázaton és kérem a pályázati dokumentáció 

rendelkezésre bocsátását. Egyúttal az alábbi nyilatkozatot teszem, továbbá a valóságnak megfelelő 

azonosító és kapcsolattartási adataimat adom meg. 

 

Tudomásul veszem és elfogadom az alábbiakat: 

– A pályázattal kapcsolatosan szóban, írásban vagy más módon tudomásomra jutott adatok, 

információk üzleti titoknak minősülnek. Kijelentem, hogy a megismert adatokat, információkat 

időbeli korlátozás nélkül megőrzöm, azokat kizárólag a pályázaton történő részvételhez 

használom fel, más személy részére nem adom át, illetve tudomására nem hozom, továbbá 

gondoskodom arról, hogy azok harmadik személyek számára hozzáférhetővé ne váljanak.  

– A pályázati eljárással összefüggésben a pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció szerint 

vagyok köteles eljárni. Sikeres regisztrációm esetén a pályázati dokumentációt a Kiíró 2 

munkanapon belül a regisztrációs adatlapon megjelölt e-mail címre juttatja el elektronikusan.  

– Regisztrálni 2017. május 29. (hétfő) 1200 óráig lehet a Kiírónak – elektronikusan pdf fájl 

formátumban – megküldött regisztrációs adatlappal, személyesen vagy meghatalmazott útján. 

A Kiíró a pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása előtt a meghatalmazott általi eljárás 

esetén a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti 

példányának bemutatását, illetve a megadott adatok igazolását is megkövetelheti. A pályázat 

során hitelesnek a pdf fájl(ok) minősülnek, ha azok és a word fájlok között eltérés merülne fel. 

– Adataimnak valamennyi, a pályázati eljárással összefüggő célra történő felhasználásához és a 

megadott elérhetőségek kapcsolattartásra való felhasználásához hozzájárulok. Amennyiben az 

itt megadott és a Kiíró által felhasznált kapcsolattartási adat hibásan került megadásra, vagy az 

bármely okból nem elérhető, az az értesítés hatályosságát és az ahhoz kapcsolódó határidőket 

nem érinti, az ebből eredő kár, mulasztás, késedelem és bármely jogkövetkezmény a terhemre 

esik. A megadott elérhetőségekről érkező értesítést, levelet tőlem érkezettnek kell tekinteni. 

– A pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban foglaltak figyelembe vételével, saját 

költségemre és kockázatomra veszek részt a pályázaton.  

 

Azonosító adatok 

A pályázó neve  

A pályázó cégjegyzékszáma, törzsszáma, egyéb nyilvántartási száma  

A pályázó székhelye   

 

Kapcsolattartási adatok 

A pályázó levelezési címe  

A pályázó telefonszáma  

A pályázó e-mail címe  

 

Konzorcium (közös pályázata) esetén a részt venni kívánó további pályázók adatai:1 

Azonosító adatok 

A pályázó neve2  

A pályázó cégjegyzékszáma, törzsszáma, egyéb nyilvántartási száma  

A pályázó székhelye   

 

                                                 
1 Egyéni pályázat esetén üresen kell hagyni vagy törölni. A közösen pályázni kívánók számának megfelelően bővíthető. A 

konzorcium összetétele változhat, legalább a regisztrálók egyikének részvétele mellett, illetve a pályázatba más, itt meg nem 

jelölt személy később is bevonható, a pályázati dokumentáció feltételei szerint. Közös pályázóknál egy kapcsolattartási pontot 

kell megadni (ld. fent). 
2 A nyilvántartásba bejegyzett teljes név.  
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A sikeresen regisztrált érdeklődők számára helyszíni bejárást tartunk a helyiség megtekintésére és 

az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására:   2017. május 30. (kedd) 0930 

órakor. 

 

 

Mellékletek3 

 meghatalmazás(ok) 

 egyéb ……….. 

 

Kelt: ............................................... (hely) 2017 év .... hó ..... napján 

 

 

 

Aláírás: .............................................................. 4 

A pályázó neve: ................................................... 

A képviseletében eljáró személy(ek) neve: ........................................... 

 

 

 

 

Aláírás: ............................................................5 

A pályázó neve: ................................................. 

A képviseletében eljáró személy(ek) neve: ........................................... 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt6:  

 

 

1. (aláírás)  2. (aláírás) 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím:  

                                                 
3 Kérjük a csatolt mellékleteket a megfelelő négyzetekben x-szel jelölni. 
4 Nem természetes személy aláíró esetén cégszerű aláírás. Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazott neve mellett e 

minőségét is kérjük olvashatóan feltüntetni és a meghatalmazást csatolni.  
5 Egyéni pályázat esetén üresen kell hagyni vagy törölni. A közösen pályázni kívánók számának megfelelően bővítendő. 

Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazott neve mellett e minőségét is kérjük olvashatóan feltüntetni és a 

meghatalmazást csatolni. 
6 Csak természetes személy meghatalmazott általi (azaz nem cégszerű) aláírás esetén kérünk tanúkat alkalmazni. 


