
 
 

Adatbekérő lap 

ingyenes lakossági / KKV riasztórendszer kiépítésére 
 
A pályázó adatai Magánszemély esetén 
Vezetéknév:_______________________________ 
Középső név:______________________________ 
Keresztnév:_______________________________ 
Születési név:______________________________ 
Születési hely, idő:__________, ________év ___________hónap ________nap 
 
A pályázó adatai Cég vagy Jogi személy esetén 
Név:______________________________________ 
Adószám:_______________-___-____ 
Cégj. szám vagy statisztikai számjel: ________________________ 
 
Állandó bejelentett lakcím vagy székhely: 
Irsz:_______, Város: (HU) Budapest,  
Közterület neve és jellege:__________________________________________ 
Házszám:_______ épület:_____ lépcsőház:______ emelet:______ ajtó:______ 
 
Telepítési (kivitelezési) cím: 
Irsz:_______, Város: (HU) Budapest,  
Közterület neve és jellege:__________________________________________ 
Házszám:_______ épület:_____ lépcsőház:______ emelet:______ ajtó:______ 
 
Elérhetőségek – kapcsolatfelvétel és hiánypótlás céljából is: 
E-mail cím: ________________________@_______________.______ 
Telefonszám mobil: +36-_____/_____________   vagy vezetékes +36-1/______/________ 
 
Szerelésre alkalmas időpontok (legalább 3 különböző): 
1. Dátum: _______év___________hónap____________nap 
2. Dátum: _______év___________hónap____________nap 
3. Dátum: _______év___________hónap____________nap 
 
Egyéb megjegyzések (pl. van meglévő rendszerem, stb.): ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a II. Kerületi „Lakossági és KKV Riasztórendszer pályázat” felhívását és az abban foglaltakat az 
adatvédelmi szabályzattal együtt megismertem és a pályázat beadásával azt magamra nézve kötelezően elfogadom. 
Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hamis vagy 
félrevezető adatot nem tartalmaznak. A megadott adatokban bekövetkező esetleges változásokat a pályáztató felé 
haladéktalanul írásban jelzem. 
 

Budapest, 2022.______._______  
       __________________________ 
        Pályázó sk. aláírása 

mailto:________________________@_______________.______


 
 

MEGHATALMAZÁS 

 
Meghatalmazó 
Vezetéknév:_______________________________ 
Középső név:______________________________ 
Keresztnév:_______________________________ 
Születési név:______________________________ 
Születési hely, idő:__________, ________év ___________hónap ________nap 
Telefonszám: ____________________ E-mail cím: __________________________ 
Állandó  bejelentett lakcíme: 
Irsz:_______, Város: (HU) Budapest,  
Közterület neve és jellege:__________________________________________ 
Házszám:_______ épület:_____ lépcsőház:______ emelet:______ ajtó:______ 
 

m e g h a t a l m a z o m 
Meghatalmazott 
Vezetéknév:_______________________________ 
Középső név:______________________________ 
Keresztnév:_______________________________ 
Születési név:______________________________ 
Születési hely, idő:__________, ________év ___________hónap ________nap 
Telefonszám: ____________________ E-mail cím: __________________________ 
Állandó  bejelentett lakcíme: 
Irsz:_______, Város: (HU) Budapest,  
Közterület neve és jellege:__________________________________________ 
Házszám:_______ épület:_____ lépcsőház:______ emelet:______ ajtó:______ 

hogy az Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12/C  
cégjegyzékszám: 01-09-933606 adószám: 12421042-2-43; ) által kiírt “Lakossági és KKV riasztórendszer 
pályázat” keretében benyújtott pályázattal kapcsolatosan helyettem és nevemben teljes jogkörrel 
eljárjon, így különösen, hogy az esetleges hiánypótlási kötelezettségemnek eleget tegyen, továbbá a 
kivitelezési és szolgáltatási szerződést vagy az ahhoz kapcsolódó okiratokat (pl. teljesítés-igazolás) 
aláírja.  

Budapest, 2022. ___________.__________  

A meghatalmazást elfogadom:      __________________________ 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

1. Olvasható név:     2. Olvasható név:  

Lakcím:      Lakcím: 

Személyi igazolvány szám:     Személyi igazolvány szám:  

Aláírás:__________________   Aláírás:__________________ 

 


