
A 2018. évi Pro Architectura díj hirdetménye 

 

A Pro Architectura díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített 
környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti 
szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai 
érdekében elért kiemelkedő eredményekért adományozható. Ez alapján valamely jeles 
építészeti városépítészeti, tájépítészeti, belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett 
építészeti-tervezői tevékenységért, az építészeti közéletben és oktatásban, az építészeti 
tervezés és tervpályázatok területén elért kiváló eredményekért, továbbá (a kiemelkedő 
építészeti alkotás megvalósításában közreműködő) építtetők, kivitelezők körében kerül 
kiosztásra. 

A díjból évente legfeljebb tíz adományozható. A díjat ugyanaz a természetes személy, jogi 
személy vagy közösség 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására 
csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amely a korábban adományozott díj 
elnyerése óta született. A díj elnyerése, illetve adományozása érdekében egyéni vagy 
csoportos pályázatokat lehet benyújtani. A Pro Architectura díjra több témakörben is van 
lehetőség jelentkezni, amennyiben az adott kategóriához igazodó tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelnek. 

A díjhoz egymillió forint összegű pénzjutalom és az adományozást igazoló oklevél jár, 
átadására 2018 októberében, az Építészet Világnapja eseményhez kapcsolódóan kerül sor.  

A díjat 9 tagú szakmai bíráló bizottság javaslata alapján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter adományozza. A Pro Architectura díj szakmai bíráló bizottságának elnöke 
Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár. 

A pályázatok benyújtásának (elektronikus feltöltésének) határideje:  

2018. szeptember 2. vasárnap éjfél 

A pályázatok kizárólag elektronikus úton, a www.proarchitectura.hu weboldalon történő 
regisztráció után tölthetők fel!  

 

  

http://www.proarchitectura.hu/


Tájékoztató a 2018. évi Pro Architectura díjak elnyerésére irányuló pályázatok 
benyújtásához 

 

2018-ban ismét öt témakör kerül meghirdetésre, melyekre pályázni lehet: Építészeti alkotás, 
Építészeti közélet és oktatás, Építészeti terv és tervpályázatok, Építtető, Kivitelező. 
Amennyiben a zsűri nem tud díjazni egy művet adott csoportban, a bírálat során áthelyezheti 
egy, az általa megfelelőnek tartott témakörbe, amelyben díjazásra érdemesnek találja. 

 

A témakörök részletes ismertetése: 
 

Építészeti alkotás 
 
Ebben a témakörben elismerésben részesülhet olyan megvalósult alkotás létrehozásában 
kifejtett építészeti-tervezői tevékenység, ahol a megvalósulásban résztvevő tervező(k) a 
kivitelezőkkel és megbízókkal történő együttműködésének eredményeként magas 
minőségével értéket teremt és követendő jó példaként szolgál Magyarország épített 
környezetének alakításában.  

Pályázni kizárólag olyan épülettel, táj- és kertépítészeti alkotásokkal, belsőépítészeti 
alkotással, építészeti installációkkal lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények 
között valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább egy éve átadásra került, és azóta 
folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a zsűri tagjai 
számára annak személyes megtekintését.  

A pályázat benyújtásának formai követelményei: 

A pályázat két különálló (digitálisan összeállított és összefűzött) PDF-kiterjesztésű fájlból kell, 
hogy álljon az alábbi tartalommal: 

Első fájl: Pályázati dokumentáció 

dokumentum méretarány/megjegyzések 
Kiállítási célra felhasználható, digitális 
tabló, a dokumentáció elemeiből szabadon 
összeállított tartalommal 

1db álló A1 formátumú digitális tabló 
(594 × 841 mm) PDF-kiterjesztésben, 300 
dpi felbontással 

Összefoglaló legfeljebb 2 oldal terjedelemben, fektetett 
A3-as formátumban, hasábokba tördelve 

Tervlapok a megértéshez szükséges 
mennyiségben, az alábbi lehetséges 
tartalommal:  

a tervlapok az adott méretarányhoz 
igazodó lapméretben, PDF- 
kiterjesztésben, 300 dpi felbontással  
 

- helyszínrajz(ok) M=1:500/1000 
- alaprajz(ok) M=1:100/200 
- metszet(ek) M=1:100/200 
- homlokzat(ok) M=1:100/200 



- Látványterv(ek) min. 4 db, 300 dpi felbontásban/ 
tetszőleges méretarányban és grafikával 

Fotók 
 

min 6 db az épületről, alkotásról, nagyobb 
felbontásban (cca. 3000*5000 px) 

Részletes műleírás 
általános ismertetés, koncepció bemutatása, 
a megértéshez szükséges elemekkel, 
adatokkal - pl. ábrákkal, képekkel, 
elemzésekkel - kiegészítve 

max. 10 oldal terjedelemben, fekvő A3 
formátumban, hasábokra tördelve,  
 

 

Második fájl: Kitöltött, aláírt és beszkennelt nyilatkozatok összefűzött PDF-kiterjesztésben   



Építészeti közélet és oktatás  

A témakörben elismerésben részesülhetnek az építészeti közéletben és az építészeti 
oktatásban aktívan tevékenykedő, a jövő generációk környezetükhöz való viszonyát 
alapvetően meghatározó egyéniségek, csoportok, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon 
hozzájárulnak Magyarország épített környezetének jobbító formálásához. 

A pályázat benyújtásának formai követelményei: 

A pályázat két különálló (digitálisan összeállított és összefűzött) PDF-kiterjesztésű fájlból kell, 
hogy álljon az alábbi tartalommal: 

Első fájl: Pályázati dokumentáció 

dokumentum méretarány/megjegyzések 
Kiállítási célra felhasználható, digitális 
tabló, a dokumentáció elemeiből szabadon 
összeállított tartalommal 

1db álló A1 formátumú digitális tabló (594 
× 841 mm) PDF-kiterjesztésben, 300 dpi 
felbontással 

ajánlás, melyből a bíráló bizottság meg tudja 
állapítani a pályázó érdemességét a díj 
elnyerésére 

minimum 2 személytől, de legfeljebb 5 oldal 
terjedelemben, álló A4 formátumban 

szakmai önéletrajz legfeljebb 5 oldal terjedelemben, fekvő A3-
as formátumban, hasábokba tördelve 

közéleti tevékenységek összefoglalása az 
alábbi lehetséges tartalmakkal: 

- legfontosabb szakmai alkotások  
- kiállítás 
- rendezvény 
- szabadalom 
- publikáció 
- szerkesztés 
- előadás 
- interjú 
- referátum 
- nemzetközi kapcsolat 
- oktatás 
- kutatás 
- …. 

legfeljebb 20 oldal terjedelemben, fekvő A3 
formátumban 

 

Második fájl: Kitöltött, aláírt és beszkennelt nyilatkozatok összefűzött PDF-kiterjesztésben  

  



Építészeti tervezés és tervpályázat 
 
Ebben a témakörben elismerésben részesülhetnek azok a tervezők, tervezői csapatok, akik 
egy adott építészeti, településtervezési, városépítészeti megbízásra, feladatra, pályázatra 
készített munkái, koncepciói olyan, a társadalom érdekében végzett szemléletet, szellemi és 
gondolati többletet képviselnek, mely előremutatásával Magyarország épített környezetének 
fejlődését szolgálják. 

A pályázat benyújtásának formai követelményei: 

A pályázat két különálló (digitálisan összeállított és összefűzött) PDF-kiterjesztésű fájlból kell, 
hogy álljon az alábbi tartalommal: 

Első fájl: Pályázati dokumentáció 

dokumentum méretarány/megjegyzések 
Kiállítási célra felhasználható, digitális tabló, 
a dokumentáció elemeiből szabadon 
összeállított tartalommal 

1db álló A1 formátumú digitális tabló 
(594 × 841 mm) PDF-kiterjesztésben, 300 
dpi felbontással 

Összefoglaló legfeljebb 2 oldal terjedelemben, fektetett 
A3-as formátumban, hasábokba tördelve 

Tervlapok a megértéshez szükséges 
mennyiségben és léptékben, az alábbi 
lehetséges tartalommal: (tervpályázatok 
esetében a kiíráshoz igazodó méretarányban és 
tartalommal), 

a tervlapok az adott méretarányhoz 
igazodó lapméretben, PDF-
kiterjesztésben, 300 dpi felbontással  

- helyszínrajz(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- alaprajz(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- metszet(ek) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- homlokzat(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- Látványterv(ek) min 3 db tetszőleges méretarányban és 

grafikával (300 dpi felbontásban) 
Opcionálisan - Fotók 
(amennyiben az alkotás meg is valósult) 

4-5 db, nagyobb felbontásban (3000*5000 
px) 

Részletes műleírás 
általános ismertetés, koncepció bemutatása, a 
megértéshez szükséges elemekkel, adatokkal - 
pl. ábrákkal, képekkel, elemzésekkel - 
kiegészítve 

legfeljebb 8 oldal terjedelemben, fekvő 
A3-as formátumban, hasábokba tördelve 

 

Második fájl: Kitöltött, aláírt és beszkennelt nyilatkozatok összefűzött PDF-kiterjesztésben   



Építtető 
 
Az alábbi témakörben elismerésben részesülhetnek azon építési tevékenységet megbízó jogi 
vagy magánszemélyek, akik az első ötlet felmerülésétől a megvalósításig a teljes folyamat alatt 
együttműködő partnerként és későbbi használóként, jó gazdaként teremtettek értéket. 

A pályázat benyújtásának formai követelményei: 

A pályázat két különálló (digitálisan összeállított és összefűzött) PDF-kiterjesztésű fájlból kell, 
hogy álljon az alábbi tartalommal: 

Első fájl: Pályázati dokumentáció 

dokumentum méretarány/megjegyzések 
Kiállítási célra felhasználható, digitális 
tabló, a dokumentáció elemeiből szabadon 
összeállított tartalommal 

1db álló A1 formátumú digitális tabló (594 
× 841 mm) PDF-kiterjesztésben, 300 dpi 
felbontással 

projekt összefoglalás - szöveg 1 oldal terjedelemben, fektetett A3-as 
formátumban, hasábokba tördelve 

ajánlás 
(melyből a bíráló bizottság meg tudja 
állapítani a pályázó érdemességét a díj 
elnyerésére) 

minimum két, a projektben résztvevő 
személytől  

- építész tervezőtől 
- kivitelezőtől 

legfeljebb 4 oldal terjedelemben, A4 
formátumban 

a megvalósult projektről készült részletes 
bemutatás az alábbi tartalommal: 

 

tervlapok a megértéshez szükséges 
mennyiségben, az alábbi tartalommal:  

a tervlapok az adott méretarányhoz igazodó 
lapméretben, PDF-kiterjesztésben, 300 dpi 
felbontással  

- helyszínrajz(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- alaprajz(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- metszet(ek) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- homlokzat(ok) M= tetszőleges, a megértéshez szükséges 
- látványterv(ek) tetszőleges méretarány és grafika (300 dpi) 
- részletes műleírás, koncepció 

bemutatása 
legfeljebb 3 oldal terjedelemben, fektetett 
A3-as formátumban hasábokba tördelve 

- megvalósult alkotás(ok)ról 
készült fotók (külső, belső)  

300 dpi, PDF-kiterjesztésben, összefűzve 
  

 

Második fájl: Kitöltött, aláírt és beszkennelt nyilatkozatok összefűzött PDF-kiterjesztésben   



Kivitelező 
 

Ebben a témakörben elismerésben részesülhet bármely, az egyes építészeti alkotások 
megvalósításában résztvevő kivitelező szakember, mester, cég, cégcsoport, aki a kivitelezés 
magas minőségével, innovatív, környezettudatos, „smart” megoldásaival, 
költséghatékonyságával teremtett követendő jó példát Magyarország épített környezetének 
alakításában.  

A pályázat benyújtásának formai követelményei: 

A pályázat két különálló (digitálisan összeállított és összefűzött) PDF-kiterjesztésű fájlból kell, 
hogy álljon az alábbi tartalommal: 

Első fájl: Pályázati dokumentáció 

dokumentum méretarány/megjegyzések 
Kiállítási célra felhasználható, digitális 
tabló, a dokumentáció elemeiből szabadon 
összeállított tartalommal 

1db álló A1 formátumú digitális tabló (594 
× 841 mm) PDF-kiterjesztésben, 300 dpi 
felbontással 

projekt összefoglalás - szöveg 1 oldal terjedelemben, fektetett A3-as 
formátumban, hasábokba tördelve 

ajánlás 
(melyből a bíráló bizottság meg tudja 
állapítani a pályázó érdemességét a díj 
elnyerésére) 

minimum két, a projektben résztvevő 
személytől  

- építész tervezőtől 
- megbízótól 

legfeljebb 4 oldal terjedelemben A4 
formátumban 

a megvalósult projektről készült részletes 
bemutatás az alábbi tartalommal: 

 

tervlapok a megértéshez szükséges 
mennyiségben, az alábbi tartalommal:  

a tervlapok az adott méretarányhoz igazodó 
lapméretben, PDF-kiterjesztésben, 300 dpi 
felbontással  

- helyszínrajz(ok) M=1:500/1000 
- alaprajz(ok) M=1:100/200 
- metszet(ek) M=1:100/200 
- homlokzat(ok) M=1:100/200 
- látványterv(ek) tetszőleges méretarány és grafika 
- megvalósult alkotás(ok)ról 

készült fotók (külső, belső)  
300 dpi, PDF-kiterjesztésben, összefűzve 

  
- részletes kivitelezési leírás legfeljebb 3 oldal terjedelemben, fektetett 

A3-as formátumban hasábokba tördelve 
 

Második fájl: Kitöltött, aláírt és beszkennelt nyilatkozatok összefűzött PDF-kiterjesztésben  

  



Kitöltendő és beadandó nyilatkozatok 
 

Kérjük, hogy az itt található nyilatkozatokat nyomtassák ki, olvashatóan nagy nyomtatott 
betűkkel értelemszerűen töltsék ki, aláírásuk után szkenneljék be és egybefűzött PDF fájlként 
töltsék fel a pályázati honlapra! 

1. melléklet (a./b.): adatlap természetes és jogi személyekre vonatkoztatva. Ezeket a 
mellékelteket minden olyan személyre, jogi személyre ki kell tölteni, akinek az 
adatait kezelni szükséges az eljárás során. A főszerzőségre vonatkozóan az 1.a vagy 
1.b melléklet, a szerzőtársak vonatkozásában a 6. számú melléklet kitöltése 
elengedhetetlen. 

2. melléklet: a pályázat tárgyának alapadatai 
3. melléklet: nyilatkozat a szerzőségről (A szerzői jogra vonatkozó adatlapot 

valamennyi szerzői jogi jogosultnak szükséges kitöltenie.) 
4. melléklet: nyilatkozat az adatkezelésről 
5. melléklet: a pályamunka nyilvánosságával kapcsolatos nyilatkozat 
6. melléklet: adatlap tervezőtársak pályázata esetén 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy pályázatok kizárólag elektronikus úton a 
www.proarchitectura.hu weboldalon történő regisztráció után tölthetők fel, ahol egy névvel 
szükséges regisztrálni, mely kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál. Tájékoztatjuk, hogy a 
nyilatkozatok, valamint azok hiányos kitöltése estén a jelentkezést nem áll módunkban 
elfogadni. 

  

http://www.proarchitectura.hu/


1. Melléklet 
 
 
2018. évi Pro Architectura díj  
 
 

a.) ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLY(EK) PÁLYÁZATA ESETÉN 
 

Név: ………..….………………..………………………………..……………………………………… 

Tervezői jogosultság száma: ………………………………………………………………………….. 

Születési név:……………………………………………………………………..…………………….. 

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

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

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

.………………………………………………………………….....………………………………….…. 

Kapcsolattartási elérhetőség (e-mail cím, telefonszám):…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

Adóazonosító jel:…….…………………………………………………….…………………………… 

Társadalombiztosítási azonosító jel: ………...………………………………….…………………… 

Bankszámlaszám:……………………………….……………………………………………………… 

A számlavezető pénzintézet neve:………………………………………..………………………….. 

A pályázat tárgyának (épület, alkotás) tulajdonosának és üzemeltetőjének neve és 

elérhetőségei (cím, e-mail cím, telefonszám): ………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………..…………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Alulírott pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban 
közölt adatok valósak. 

 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 
 
 

………………………………………… 
aláírás  



 
 

2018. évi Pro Architectura díj  
 
 

b.) ADATLAP JOGI SZEMÉLY(EK) PÁLYÁZATA ESETÉN 
 

 

Jogi személy neve: ………..….………………………………………………………………………… 

Képviselő neve:…………………..…………………………………………………………………….. 

Tervezői jogosultság száma (amennyiben szükséges): ………………………………………..……… 

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

………………………………………………………………….....………………………………..….… 

Adószám: ………………………….…………………………………………………………………… 

Nyilvántartási szám:…………..………..…………….………………………………………………... 

Kapcsolattartási elérhetőség (email cím, telefonszám):…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...…………………. 

A számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………...…………………………………………………. 

Bankszámlaszám:……………………………………………………………………….……………… 

A pályázat tárgyának (épület, alkotás) tulajdonosának és üzemeltetőjének neve és 

elérhetőségei (cím, e-mail cím, telefonszám): …...…………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………...…………………………………………………. 

 
Alulírott pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban 
közölt adatok valósak. 

 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 
 
 

………………………………………… 
aláírás  



2. Melléklet 
 

 
2018. évi Pro Architectura díj 
 
 
 

A PÁLYÁZAT TÁRGYÁNAK ALAPADATAI 
 
 
 
Az épület vagy alkotás neve: ……………………….………………………………………………… 

Az épület vagy alkotás pontos címe: ……………...………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Megvalósult mű esetén a kivitelezés ideje: …………………...…………………………………….. 

Megvalósult mű esetén a használatbavétel kezdetének időpontja: ………………………………. 

 

 
Alulírott ……………………..….. pályázó, /………….…………………. (képviselő neve) a 
…………………………….... (jogi személy neve) képviseletében, büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok valósak. 

 
 
 
 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
aláírás  



3. Melléklet 
 
2018. évi Pro Architectura díj 
 
 
 

NYILATKOZAT A SZERZŐSÉGRŐL  
 
 
 
Alulírott …………..…….. pályázó, /…………………………. (képviselő neve) a 
………………..…….... (jogi személy neve) képviseletében,  büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező alkotás szerzői jogi jogosultja: 
………………………….… . 

 
 
 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
aláírás  



 

4. Melléklet (a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 2. melléklete szerint) 
 
2018. évi Pro Architectura díj  
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSRŐL1 
 
 
 
Alulírott, .................................................................................................... (név) 

1.    hozzájárulok ahhoz, hogy a Pro Architectura díj miniszteri elismerés adományozását 
előkészítő eljárásban a Miniszterelnökség a természetes személyazonosító adataimat (név, 
születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az 
adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat 
nyilvántartsa; 

2.    kijelentem, hogy velem szemben a Miniszterelnökséget vezető miniszter által 
adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok2 nem állnak fenn; 

3.    elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, 
valamint a Miniszterelnökség honlapján való közzétételéhez. 

 
 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 

 
 
 

………………………………………… 
aláírás  

                                                      
1 Az elismerésre jelölt az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai 
kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető. (Miniszterelnökséget vezető miniszter által 
adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdése) 
2 A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (1) 
bekezdése értelmében nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 
folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll. 



5. Melléklet 
 
2018. évi Pro Architectura díj  

 
 
 

A PÁLYAMUNKA NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 
 
 
 
Amennyiben az általam /……………….…..…………..…….. (jogi személy neve) által / 
………..………..…….………... (közösség neve) által benyújtott pályamű díjazásban nem 
részesül, úgy annak a Miniszterelnökség általi tetszőleges időpontban és módon történő 
kiállításához, annak részben vagy egészben, tetszőleges formában, de átdolgozás nélkül 
történő nyilvánosságra hozatalához3 
 
 
 

a) nem járulok hozzá. 
 
 
b) hozzájárulok. 
 
 
 
 

……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 

 
………………………………………… 

aláírás   

                                                      
3 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
 



6. Melléklet 
 
2018. évi Pro Architectura díj  
 

ADATLAP TERVEZŐTÁRSAK (TERVEZŐI CSAPATOK, KÖZÖSSÉGEK) 
PÁLYÁZATA ESETÉN 

 
 
 

Alulírott ……………………………… pályázat tervezőtársa támogatom, hogy 
……………………………… (név) a közös alkotásunkat a 2018. évi Pro Architectura díj 
elnyerésére kiírt pályázaton benyújtsa, és a nyilatkozatokat megtegye. 
 
 
Név:……………………………………………………………………………………………………… 

Születési név:……………………………………………………..…………………………………….. 

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

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

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

………………………………………………………………...………………………………………..... 

………………………………………………………………...…………………………………………. 

Elérhetőség (e-mail cím, telefonszám):…………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………...………………………………………. 

 

Alulírott, mint a ……………………………… pályázat tervezőtársa büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok valósak. 

 
 
 
……………………., 201... …………..hó………..nap. 
 
 
 
 

………………………………………… 
aláírás 
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