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a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából köztéri 
alkotás létrehozására kiírt pályázatához 

 
Alulírott 
jogi személy neve 

székhely / levelezési cím: ...............................................................................................................  
cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: .........................................................................................  
nyilvántartásba vevő bíróság: ........................................................................................................  
adószám: .........................................................................................................................................  
pénzforgalmi jelzőszámot kezelő hitelintézet neve: .....................................................................  
pénzforgalmi jelzőszám: ................................................................................................................  
törvényes képviselő(k) neve:..........................................................................................................  
aláírási jog terjedelme:  ............................................................................................................................  
 

VAGY 
természetes személy esetén1 

név 
születési név:  .................................................................................................................................  
születési hely, idő: ..........................................................................................................................  
anyja neve: ..................................................................................................................................................  
állandó lakóhely (székhely egyéni vállalkozó esetén): 
levelezési cím: .................................................................................................................................  
társadalombiztosítási azonosító jel: ................................................................................................  
adóazonosító jel: .............................................................................................................................  
bankszámlát vezető hitelintézet neve:...........................................................................................  
bankszámlaszám: ............................................................................................................................  
vállalkozói engedély száma (egyéni vállalkozó esetén): 
adószám (egyéni vállalkozó esetén):  
 

mint alkotásra vállalkozó (Alkotó/Pályázó) 
 

tudomásul veszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója 

alkalmából, köztéri alkotás létrehozására kiírt pályázat kapcsán megismert, az MTA által 

rendelkezésemre bocsátott adatok titkosak, és vagyoni értékkel bír minden olyan tény, 

tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében 

az MTA az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Ezek az adatok a 

pályázati folyamat időtartama alatt, illetve azt követően is bizalmasan kezelendők, azokra az 

üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései az irányadók, így 

Alkotó/Pályázó részéről – a Megrendelő/Kiíró előzetes, írásbeli engedélye nélkül – nem 

                                                           
1 Alkotócsoport esetén az alkotócsoport valamennyi tagja által, külön íven kitöltendő! 
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kerülhetnek nyilvánosságra, hasznosításra, illetve harmadik személy részére nem válhatnak 

hozzáférhetővé. 

Tudomásul veszem, hogy nem minősülnek üzleti titoknak azon adatok, melyeket az 

információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

vagy egyéb kötelezően alkalmazandó magyar jogszabály, jogerős és végrehajtható bírósági vagy 

hatósági határozat alapján Feleknek a honlapjukon vagy egyéb módon kötelezően közzé kell 

tenniük, nyilvánosságra kell hozniuk vagy egyéb harmadik személlyel közölniük kell.  

Tudom, hogy a fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint 

büntetőjogi és polgári jogi felelősségem keletkezhet. 

Jelen nyilatkozattal megadott személyes adataimnak az MTA általi kezeléséhez hozzájárulok.  

Tudomással bírok arról, hogy az MTA (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.) és az MTA 

Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7. sz.) mint közös adatkezelők a jelen nyilatkozatban 

megadott személyes adataimat kezelik, a közös adatkezelési tájékoztatójuk a http://mta.hu 

internetes oldalon a hasznos információk alatt tekinthető meg. 

Jelen nyilatkozatot a pályázat elkészítéséhez átvett dokumentáció kapcsán teszem, a kiírás 

mellékleteit képező műszaki dokumentáció átvételének feltételeként. 

 

Kelt: …………………(hely), …………….… (év) ……………….…(hó)…………(nap) 
 

 
 

 ……………………………………………… 


