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1. §. A Pályázati Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) kiterjed mindazon természetes és 

jogi személyekre (Továbbiakban: Pályázó), akik a Távoktatási és Továbbképzési 

Intézethez (2100 Gödöllő, rét u. 58. Adószám: 23887910-1-13.) (Továbbiakban: 

Pályázatkezelő) valamilyen, a Pályázatkezelő által szervezett és megvalósított, 

valamint egyéb érdekeltségi körébe tartozó képzésen, programon, szakmai 

rendezvényen való részvételre vonatkozó kérelmet (továbbiakban: pályázat) nyújtanak 

be. 

 

2. §. A Pályázatkezelő saját hatáskörben dönti el, hogy mely programokra ír ki 

kedvezményes (támogatott) részvételre vonatkozó pályázatot. 

 

3. §. A Pályázatkezelő saját hatáskörben biztosítja a kedvezményes program részvételi 

lehetőséget. A pályázati támogatás készpénzre nem váltható. A Pályázó tudomásul 

veszi, hogy a kedvezményes részvétel a piaci részvételhez képest önmaga számára 

jóval kedvezőbb, így a Pályázatkezelő pályázatra vonatkozó valamennyi feltételét 

teljesíti. A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályázati támogatás esetén program 

részvételhez kapcsolódó költségei a pályázatban rögzített módon csökkenek, jelen 

támogatás formájában. 

 

4. §. Pályázati programban való részvétel esetén a résztvevő csökkentett (nem teljes) 

képzési díjat térít, a különbözetet a Pályázó vissza nem térítendő támogatásként kapja. 

5. §. A Szabályzat 2. §-ban rögzített pályázat szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeit a 

Pályázatkezelő határozza meg. A pályázatban való részvétel feltételeit a 

Pályázatkezelő nyilvánosságra hozza, így a pályázati feltételek nyilvános adatok. 

6. §. A Pályázatkezelő a szakmai programra vonatkozó kedvezményes részvételre 

vonatkozó pályázati programot a szakmai program kezdete előtt legalább 30, azaz 

harminc nappal korábban kiírja és a Pályázatkezelővel jogviszonyban álló 

platformokon közzé teszi, saját hirdetési, kommunikációs felületein publikálja. 

7. §. A pályázat a szakmai feltételek mellett a program megvalósítására vonatkozó 

információkat, valamit a részvételre vonatkozó részletes előírásokat is tartalmazza. 

8. §. A pályázati dokumentum része a jelentkezéshez kapcsolódó pályázati adatlap. 

9. §. A Pályázó a pályázat részleteit megismeri, a vonatkozó hirdetményeket 

áttanulmányozza, ezt követően a vonatkozó pályázat adatlapját teljes körűen kitölti, a 
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szükséges mellékleteket (a Pályázat kiírásának megfelelően) beszerzi, majd a 

Pályázatkezelő által megadott formában megküldi. 

10. §. A Pályázó a pályázat elektronikus megküldésével fejezi részvételi szándékát a 

pályázati program vonatkozásában. A pályázat megküldése a pályázati feltételek teljes 

elfogadását jelenti, a Pályázó további jogvita nélkül azt elfogadja és magára nézve 

kötelező érvényűnek tartja, annak tartalmát utólag semmilyen formában nem firtatja. 

11. §. A pályázathoz kapcsolódó önrész (ha a pályázat előírja) számlaviselője a 

pályázatban rögzített módon megadható. Abban az esetben, ha a számlaviselő nem 

azonos a Pályázó személyével, akkor ún. kötelezettségvállalási nyilatkozat melléklése 

is szükséges. 

12. §. A Pályázó a pályázat benyújtásával jognyilatkozatot tesz, az alábbiak szerint: 

„A pályázati jelentkezés jognyilatkozatnak minősül. Lemondási feltételek: A pályázati 

jelentkezés (programrészvételi szándék) a pályázat benyújtását követően, bármikor, a 

pályázat elbírálásától függetlenül, díjmentesen lemondható írásban, e-mailben 

megküldve legkésőbb (…) nap 23 óra 59 percig. A jelölt határáron túli 

programrészvételi szándék lemondása vagy a szakmai napon (beiratkozáson) való meg 

nem jelenés vagy a programban való részvétel megtagadása esetén, (…) Ft. bánatpénz 

(kötbér) fizetendő a hatályos Ptk. 6:64. § (1) és (2) bek., § 6:58 § 6:63 §6:66; § 6:69; 

§6:5 § (2), 6:213. (1) és (2) bek. alapján. A lemondási feltételeket a jelentkező 

(pályázó) tudomásul veszi és ennek ismeretében nyújtja be pályázati szándékát. A 

jognyilatkozatban rögzített lemondási határidő elmulasztása, valamint a pályázati 

szándék határidőn túli lemondása esetén a jognyilatkozatban rögzített jogi 

következmények további jogvita nélkül érvényesülnek.  Jelen jogi nyilatkozat teljes 

körű elfogadása előfeltétele a pályázati szándék benyújtásának, a jogi nyilatkozat 

megtagadása esetén a pályázati szándék automatikusan elutasításra kerül. A pályázat 

sikeres benyújtásával a jogi nyilatkozat a pályázó (jelentkező) által teljes körűen 

elfogadásra kerül.” 

13. §. A pályázat megküldése egyértelmű szándékkifejezés a pályázatban való 

részvételnek, valamint a Szabályzat 12. §-ban rögzített feltételek elfogadásának. 

14. §. A pályázati részvételi szándék a jognyilatkozatban rögzített határidőig, írásban 

lemondható. A pályázat egyértelműen tartalmazza a lemondási feltételeket. 
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15. §. A részvételi szándék lemondása független a pályázat sikerességétől vagy annak 

elutasításától, így a lemondási feltételekben rögzített határidő nem függ a pályázat 

elbírálásától. 

16. §. A pályázati részvételi szándék határidőn túli lemondása esetén a jognyilatkozatban 

rögzített jogkövetkezmények lépnek életbe. 

17. §. A pályázat adatlapján az adatmezőkön kívül semmilyen változtatás nem 

megengedett. A hiányos pályázatok formai hiba megjelöléssel elutasításra kerülnek. 

18. §. A beérkezett pályázatokat a Pályázatkezelő rangsorolja és dönt a kedvezményes 

felvételről vagy a pályázat elutasításáról. 

19. §. Hiánypótlás egyéni kérelem alapján biztosítható a Pályázatkezelő külön 

engedélyével. 

20. §. A sikeres pályázatról a Pályázatkezelő elektronikus értesítést küld a Pályázónak a 

programrészvételre vonatkozó információk megadásával, a beiratkozáshoz kapcsolódó 

feltételekről. 

21. §. A pályázat elutasításáról a Pályázatkezelő elektronikus értesítést küld a Pályázónak. 

22. §. A sikeres pályázást követően a programrészvételre vonatkozó előírások és 

jogszabályok az érvényesek. 

23. §. Jelen Szabályzatban nem rögzített körülmények esetén a hatályos Ptk. 

iránymutatásai a mérvadók. 

24. A Pályázó pályázatának benyújtásával automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot és 

magára nézve kötelező érvényűnek tartja.  

 

25. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes. 

  

 

 

 

Gödöllő, 2021. június 01. 

 

 

Dr. Danyi Gyula, PhD. 

főigazgató 

 


