
 

 

 

 

 

Iktatószám: G112-BESZALLITOI-2-adószám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
Beszállítói mentorálási tevékenységre 

(tervezet) 

 
amely létrejött 
egyrészről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint Támogatásnyújtó Szervezet (a 
továbbiakban: MKIK) 
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Adószám: 18068265-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Dunai Péter főtitkár 
 

másrészről xxx, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Mentorált), 
Székhely:  
Levelezési cím:  
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 
Adószám:  
Aláírásra jogosult képviselője:  
 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

1.1. Az MKIK konzorciumi partnereivel, a Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal, valamint az 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi 

ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén” tárgyú kiemelt projekt felhívás 

keretében a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számú Országos Vállalkozói 

Mentorprogram (a továbbiakban: Mentorprogram) megvalósítására támogatást nyert el. Az MKIK a 

Mentorprogram egyik elemeként beszállítóvá válást elősegítő mentorálást biztosít pályázat útján 

kiválasztott KKV-k részére továbbadott előny formájában, közvetett támogatásként. Az MKIK 

felhívást tett közzé beszállítói mentoráltak kiválasztására G112-BESZALLITO-2 kódszámmal, 

melyre Mentorált jelentkezést nyújtott be. A jelentkezést az MKIK pozitívan értékelte, így Mentorált 

lehetőséget nyert el a beszállítói mentoráláson való részvételre. Az MKIK döntése alapján Mentorált 

továbbadott előny formájában vissza nem térítendő támogatásban részesül. A mentorálási 

tevékenységre vonatkozó jelen Támogatási Szerződés az MKIK és a Mentorált közötti 

együttműködés jogi kereteit rögzíti. 

2. Fogalom meghatározások 

2.1. Kis- és középvállalkozás (KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerinti vállalkozás. 

2.2. Külső szakértő: a Mentorprogramban résztvevő, a Mentorált KKV-nak csoportos és egyéni 

formában képzési, tanácsadási szolgáltatást nyújtó, az MKIK által megbízott szakértő.  
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2.3. Mentor: a Mentorprogramban való részvételre kiválasztott, a beszállítóvá válásban KKV-kat 

segítő, nagy presztízsű, alapvetően termelő-tevékenységet folytató sikeres és tapasztalt vállalkozás. 

2.4. Mentorált: a Mentorprogramban való részvételre kiválasztott olyan bejegyzett hazai KKV, amely 

a vállalkozás működtetése, beszállítói tevékenysége fejlesztése érdekében a program keretében 

Mentor segítségét veszi igénybe és a program keretében megszerzett új tudást és ismereteket 

átülteti a vállalkozás napi üzletmenetébe. 

2.5. Mentorálás: a Mentor, illetve a Mentorprogramban közreműködő külső szakértők által a 

Mentorált részére nyújtott mentorálási, képzési, tanácsadási tevékenység. 

2.6. Mentorálási alkalmak: a Mentoráltak és a Mentorok, illetve a Mentorprogramban közreműködő 

külső szakértők közötti személyes csoportos találkozók, amelynek során a mentorálási folyamat 

megvalósul.  

2.7. Mentorcsoport: a Mentorálás megvalósítására kialakított egy adott földrajzi területhez 

kapcsolódó Mentoráltakból és Mentorokból álló csoport.  

2.8. Továbbadott előny: Az MKIK által elnyert vissza nem térítendő támogatásnak a Mentorált 

részére továbbadott része. A támogatás összegének tényleges pénzbeli átadására nem kerül sor, a 

Mentorált a számára külön térítés nélkül, jelen Szerződés keretében igénybe vehető szolgáltatások 

révén részesül támogatásban. 

3. Szerződés tárgya 

3.1. Jelen jogviszony a Mentorprogram keretében a Mentorált és az MKIK között beszállítói 

mentorálási tevékenység végzésére jön létre. Mentorált elvállalja a beszállítói Mentorálás 

elvégzését, MKIK pedig biztosítja a beszállítói Mentorálás megvalósítását és finanszírozását. A 

Mentoráltak a Mentorálást területi Mentorcsoportokban valósítják meg a kijelölt Mentor 

közreműködésével. 

4. A Mentor, Mentorcsoport megnevezése 

4.1. A Mentorált számára kijelölt Mentor megnevezése: xxx 

4.2. A Mentorált számára kijelölt Mentorcsoport megnevezése: xxx megyei beszállítói 

mentorcsoport 

4.3. A csoportos mentorálási és egyéni tanácsadási szolgáltatások helyszíne a 4.2. megnevezett 

Mentorcsoporthoz tartozó területi kereskedelmi és iparkamara székhelye, illetve a területi 

kereskedelmi és iparkamara által biztosított egyéb helyszín. 

5. A Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Mentorált a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a beszállítói Mentorálásban a 

vonatkozó felhívásnak és jogszabályoknak megfelelően részt vesz, ennek keretében kellő 

alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg az 5.2 pontban foglalt 

tevékenységeket. 

5.2. Mentorált a Szerződés aláírásával az alábbiakra vállal kötelezettséget: 

- rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a megyei programkoordinátorral, az MKIK 
G112 Projektirodával, a Mentorral, valamint a külső szakértőkkel, 

- beszállítói állapotfelmérési teszt önálló kitöltése, a szükséges adatok és információk 
megadása és rendelkezésre bocsátása, 
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- részvétel a beszállítói állapotfelmérő kérdőív kiértékelő személyes konzultáción (1 
alkalommal, 1,5 órában), 

- a Tudatos Beszállítói Ismeretek e-learning tananyag elsajátítása, 
- részvétel a csoportos mentorálási alkalmakon (7 alkalommal, alkalmanként 6 óra), 
- részvétel a Mentor által szervezendő helyszíni mentorálási alkalmakon (2 alkalom) 
- részvétel és konzultáció az egyéni tanácsadásokon, a felkínált tanácsadói szolgáltatás 

szükség szerinti igénybevétele (maximum 6*90 perc), 
- felmerülő kérdések megküldése a szakértők részére, 
- saját vállalkozásra szabott beszállítói fejlesztési terv elkészítése, kimeneti kérdőív (teszt) 

kitöltése, 
- részvétel a beszállítói fejlesztési terv kiértékelő személyes konzultáción (1 alkalommal, 1,5 

órában), 
- részvétel a megyei zárórendezvényen, 
- közreműködés esetleges ellenőrzések során. 

 

5.3. Mentorált vállalja, hogy hivatalos képviselője vagy az általa kijelölt személy(ek) útján 

személyesen részt vesz minden csoportos mentorálási alkalmon (7 alkalom), a Mentor által 

szervezendő helyszíni mentorálási alkalmakon (2 alkalom), a beszállítói állapotfelmérő kérdőív 

kiértékelő személyes konzultáción (1 alkalom), valamint a beszállítói fejlesztési terv kiértékelő 

személyes konzultáción (1 alkalom). Az egyes alkalmakon résztvevő személyről a Mentoráltnak az 

adott alkalmat megelőzően tájékoztatnia kell a megyei programkoordinátort. A részvételt jelenléti 

íven szükséges igazolnia. Amennyiben a Mentorált nem teljesíti az 5.2. és 5.3. leírt feladatait úgy 

jogosulatlanul veszi igénybe a továbbadott előny formájában juttatott támogatást, így annak 

visszafizetésére kötelezett. 

5.4. Mentorált vállalja, hogy a 4. pontban feltüntetett Mentorcsoportban vesz részt fizikailag a 

projektben a mentorálási folyamat során mindvégig, azaz az ott szervezett csoportos mentorálási 

alkalmakon, illetve egyéni tanácsadáson jelenik meg. 

5.5. Felek a Mentorálás folyamata során, valamint a fenntartási időszak alatt a Mentorprogrammal 

kapcsolatban felmerülő dokumentációs- és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tesznek. 

5.6. A Felek a Mentorálás során egymással szorosan együttműködnek és egymás számára a 

Mentorálás lebonyolításához szükséges segítséget, támogatást és információt megadják. 

5.7. Felek rögzítik, hogy Mentorált kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve, székhelye, logója és 

egyéb elérhetőségei a Mentorprogram hirdetési felületein (így különösen, de nem kizárólagosan 

hirdetési anyagokban, a Mentorprogram honlapján, hírlevelekben stb.), mint a Mentorprogram 

Mentoráltja megjelenítésre kerüljön. 

5.8. A Mentorálás során a Feleknek esetlegesen tudomására jutott üzleti titkot, know-how-ot a Felek 

megőrzik, azt illetéktelen személyek tudomására nem hozzák. 

5.9. Mentorált köteles a Mentorprogram keretében végzett tevékenységéhez kapcsolódó minden 

nem közismert vagy harmadik személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tényt, 

tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást titokban tartani, amelynek 

illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra 

hozatala MKIK, vagy a Mentor jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 

veszélyeztetné (a továbbiakban: „Bizalmas Információ”). A titoktartási kötelezettség kiterjed 

Mentorált valamennyi tagjára, vezetőjére, alkalmazottjára, illetve egyéb közreműködőjére. 

5.10. Felek a Bizalmas Információt a másik fél írásbeli hozzájárulása, vagy a magyar jog vonatkozó, 

irányadó rendelkezése, kötelezése nélkül harmadik fél tudomására semmilyen formában nem 

hozzák és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják.  
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A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra a következő 

esetekben: 

a) a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri; 

b) annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más hatósági 

eljárás megköveteli. 

5.11. Felek garantálják, hogy a másik Fél, illetve a Mentor azon - természetes személyekkel 

összefüggő, azokhoz köthető - adatait, illetve információit, amelyeket bármely módon tudomására 

jutottak, a Szerződés teljesítése során csak a Szerződésben meghatározott kereteken belül, a 

teljesítés érdekében használják fel, illetőleg sem a teljesítés idején, sem a teljesítést követően nem 

bocsátják jogosulatlanul harmadik személy rendelkezésére, továbbá a tudomásukra jutott, 

személyes jellegű adatokat, információkat mindegyik Fél a jogszabályoknak, valamint belső 

adatvédelmi dokumentumainak megfelelően kezeli. Kivételt képeznek a jogszabályi felhatalmazás 

alapján közérdekűnek minősülő adatok. Felek a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak a 

jogviszony keretében esetlegesen előforduló, valamint hozzájuk, vagy munkatársukhoz köthető 

személyes adatok Szerződésben és a másik Fél adatvédelmi szabályzatában meghatározottak 

szerinti kezeléséhez, továbbításához, illetőleg bármely, az adatkezelés céljának megfelelő művelet 

elvégzéséhez. 

5.12. A Mentorprogram folyamán és az azt követő fenntartási időszakban az MKIK-t 

adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelyet a Mentorált köteles a vonatkozó adatok 

megadásával elősegíteni.  

6. A támogatás formája, összege és jogcíme 

6.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, továbbadott előny formájában. A 

Mentorálás során nem történik tényleges támogatás folyósítás (pénzmozgás) az MKIK és a 

Mentorált között. A keletkező költségeket közvetlenül az MKIK finanszírozza.  

A Mentorálás megvalósítása során összesen maximum nettó 500.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás kerül továbbadott előnyként a Mentorált részére elszámolásra. A Mentorálás 

megvalósulását követően az MKIK nyilatkozatot állít ki a Mentorált részére, melyben összegzi a 

Mentorálás során felhasznált támogatás rá eső mértékét és az állami támogatási jogcímét. 

6.2. Támogatás jogcíme 

A jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 

108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 

december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) rendelet alapján csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül. A Mentorált számára megítélt támogatás összegével megegyezik 

annak bruttó támogatástartalma. 

7. A Szerződés módosítása 

7.1. A Mentorált vagy az MKIK kezdeményezésére – figyelemmel a felhívásban meghatározottakra 

is – a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Mentorált a Szerződés módosítására 

irányuló kérelmét indoklással ellátva, a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles az MKIK 

részére eljuttatni.  
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7.2. A Szerződés módosítása csak írásban, valamennyi szerződő fél – az eredeti Szerződéssel 

megegyező módon történő - aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.  

 

7.3. Ha az MKIK a Mentorált által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Mentorált 

a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő 

szabálytalanságért, annak jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a 

Mentorált felelős.  

8. A Szerződés Mentorált általi megszegése  

8.1. A Szerződés Mentorált általi megszegésének minősül, ha a Mentorált  
a) az 5.2 és 5.3. pontban foglalt tevékenységek megvalósításával – neki felróható okból – 
késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, 

b) a Mentorálás során jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, 
annak nem vagy nem határidőben tesz eleget, így különösen, ha  

- a Mentorált már nem felel meg a felhívásban, jelen Szerződésben előírt feltételeknek,  
- a Mentorált nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy 

jogszabályban foglalt bejelentési, adat-, és információszolgáltatási, nyilatkozattételi vagy 
egyéb együttműködési kötelezettségének. 

9. A Szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése 

9.1. A jelen Szerződés alapján létrejött jogviszony annak mindkét fél részéről történő aláírásának 

napjától a Mentorprogram fizikai zárásának napjáig – jelenleg 2020. december hó 31. napjáig - áll 

fenn a Felek között. Amennyiben a Mentorprogram fizikai zárásának időpontja módosul, erről az 

MKIK írásban tájékoztatja a Mentoráltat. 

9.2. A Mentorált tudomásul veszi, hogy a Mentorprogram a fizikai zárásának időpontjáig tart, a 

Mentorprogram fenntartási kötelezettsége a Mentorprogram lezárását követő 5 (öt) évig áll fenn. A 

beszámolási időszak a Mentorprogram lezárását követő 2 (két) évig tart, amely időszak alatt az 

MKIK-t adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

9.3. A Szerződés a 9.1. pontban meghatározott időpontot megelőzően csak vis maior, 

lehetetlenülés, az MKIK vagy a Mentorált általi elállás, közös megegyezéssel történő felbontás, vagy 

a bíróság határozata alapján szűnik meg.  

A Szerződést felmondani nem lehet.  

9.4. MKIK elállhat a Szerződéstől, ha a Mentorált a Szerződést a 8.1. pontban foglaltak szerint 

megszegi. 

9.5. A Mentorált elállhat a Szerződéstől, ha annak teljesítésére a Szerződés megkötését követően, 

neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

9.6. A Szerződéstől történő elállás esetén Mentorált jogosulatlanul veszi igénybe a továbbadott előny 

formájában juttatott támogatást, így annak visszafizetésére kötelezett. Ebben az esetben a részére 

továbbadott előny formájában juttatott támogatás összegét a Ptk. 6:47. § (2) és (4) bekezdése 

szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az MKIK által megjelölt bankszámlára, az 

elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül.  Mentorált a kamaton felül a hatályos jogszabályi 

előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, ha visszafizetési kötelezettségét határidőben 
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nem teljesíti. Az MKIK tértivevényes, ajánlott levélben értesíti a Mentoráltat a visszafizetési 

kötelezettségéről, annak mértékéről, feltételeiről és határidejéről.    

10. Kapcsolattartás 

10.1. Felek megállapodnak, hogy egymás között minden nyilatkozatot és értesítést írásban tesznek 

meg vagy utólag írásban megerősítenek. Felek rögzítik, hogy az egymás közti kommunikációt 

elsősorban a Mentorprogram online felületén bonyolítják, de elfogadják a telefonon és/vagy az email 

útján történő kommunikációt is.  

10.2. Felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amelyek a jelen szerződés 

teljesítését veszélyeztetik vagy lehetetlenné teszik, továbbá mindent megtesznek a Mentorprogram 

sikeres és eredményes megvalósítása érdekében. 

10.3. Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, 

postacíméről, telefon és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás 

esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.  

10.4. Kapcsolattartó az MKIK részéről:  

Név:  

Beosztás: 

Postacím:  

E-mail:  

Telefon:  

10.5. Kapcsolattartó a Mentorált részéről:  

Név:  

Beosztás: 

Postacím:  

E-mail:  

Telefon:  

11. Külső kommunikáció, média megjelenés 

11.1. A Mentorált – a 10.4. pontban megjelölt kapcsolattartó előzetes értesítését követően - a 

Mentorprogramban ellátott tevékenységével kapcsolatban bármilyen médiumban önállóan 

nyilatkozhat, interjút, riportot adhat, figyelembe véve jelen Szerződés titoktartásra, személyes és 

üzleti adatkezelésre vonatkozó részeit. 

11.2. A Mentorált a Mentorprogram megvalósításhoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosságra 

vonatkozó előírások teljesítéséhez a szükséges közreműködést az MKIK részére megadja. A 

Mentorált az MKIK felkérésére a Mentorprogram tájékoztató jellegű rendezvényein lehetőség szerint 

megjelenik, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mentorprogram elektronikus és nyomtatott 

kiadványaiban, és Mentorprogrammal kapcsolatos más médiafelületeken megnevezzék, a logóját 

megjelentessék. 

11.3. A média megjelenésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) személyiségi jogra irányadó rendelkezései, továbbá a sajtószabadságról és a 

médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetőleg a médiaszolgáltatásokról 

és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.  
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12. Titoktartás és személyes adatok védelme 

12.1. A Mentorált hozzájárul ahhoz, hogy a Mentorálás teljesítéséhez feltétlenül szükséges, a 

Mentorált által Mentorálásra kijelölt személyre vonatkozó személyes adatokat az MKIK megismerje 

és kezelje. 

12.2. Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése során egymásról, a Mentorról, illetőleg más 

harmadik személyről vagy szervezetről tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt, 

megoldást üzleti titokként kezelni, amelyek kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával 

adhatók át kívülálló harmadik személy részére. A titoktartási kötelezettség időben korlátlan, az a 

Szerződés lejárta után is hatályban marad. Az üzleti titok, továbbá a védett ismeret (know how) 

védelme tekintetében a Felek a 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit tartják magukra nézve 

irányadónak.  

12.3. Felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését 

vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli vagy az ellenőrzésre jogosult 

magyar vagy európai uniós szerv vizsgálat alá von. 

12.4. Felek kötelesek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes 

és közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR - 

General Data Protection Regulation), továbbá az MKIK Adatkezelési és Adatvédelmi 

Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban kezelni.  

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Felek megállapodnak, hogy valamennyi, a jelen szerződés létrejöttével, érvényességével, 

hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek 

abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos jogvitájukat igyekeznek elsősorban békés 

módon, tárgyalásos úton rendezni. 

 

13.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek a fenti körbe tartozó valamennyi jogvitájuk 

eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság 

(Budapest) kizárólagos hatáskörét és illetékességét kötik ki. A Választottbíróság a saját Eljárási 

Szabályzata szerint jár el. A választottbírák száma 3 (három), a választottbírósági eljárás helye 

Budapest, az eljárás nyelve a magyar. 

 

13.3. Mentorált a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, a kapcsolódó 

felhívást, a Támogatási Útmutatót és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri 

és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint a 

vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés szempontjából releváns 

jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul. 

 

13.4. Mentorált a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy 

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) megfelelően 
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aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak 

hatálya alá, és 

ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül, 

b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt, 

c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött 

projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

d) ha ellene jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt az MKIK-nak bejelenti. 

13.5. Ha a Mentoráltnak a G112-BESZALLITO-2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott 

jelentkezésében vagy a Szerződésben rögzített adataiban változás következik be, vagy a támogatás 

egyéb feltételei változnak, a Mentorált a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt 

bejelenteni az MKIK-nak. 

13.6. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 

aláírásának napjával.  

13.7. A Mentorált kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a jelentkezésben 

és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Mentorálásban résztvevő személyek személyes 

adatainak az MKIK által a Mentorprogram megvalósításának ellenőrzése, az  ezzel  kapcsolatos  

intézkedések  megtétele,  az  esetleges  igények  érvényesítése  és  a  jelen  Szerződésben  foglaltak 

teljesítéséhez  szükséges  együttműködés  biztosítása  céljából a  Mentorálás  zárásától  számított  

10  (tíz)  évig történő kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  

hozatalát  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek alapján a Mentorált szavatol azért, hogy ezen 

személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 

13.8. A Mentorált tudomásul veszi, hogy az európai uniós forrásból, valamint az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződések, illetve a közpénzek felhasználása, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, annak 

megóvása, a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök 

felhasználása tekintetében európai uniós és magyar állami szervek ellenőrzési jogosultsággal 

bírnak. 

13.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

13.10. A Mentorált képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és – egyéni vállalkozás Mentorált 

kivételével – cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási 

címpéldányával/címpéldányukkal/egyéni vállalkozás esetén személyi igazolvány másolatukkal 

igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető 

részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Mentorált képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá 

ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy 

a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 

rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 

személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Mentorált részéről megakadályozná vagy bármiben 

korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 



Támogatási Szerződés 

Beszállítói mentorálási tevékenységre 
 

9 / 9 

A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.  

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Támogatási Útmutató a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-

2017-00001 projekthez” című dokumentum, amely a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon 

folyamatosan elérhető. A Szerződés mellékletét képezi és a Felekre kötelező érvényű a G112-

BESZALLITO-2 kódszámú pályázati felhívás és a Mentorált arra benyújtott jelentkezése, továbbá 

minden olyan dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Mentorált a jelentkezéssel együtt 

vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a 

Szerződéshez. 

A Felek jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

Kelt:  

…………, 201… év … hónap …  napján 

 Kelt: 

…………, 201… év …hónap … napján  

 

 

 

 

  

 

Dunai Péter 

főtitkár 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

  

<név> 

<beosztás> 

<Mentorált megnevezése> 

 

P.H. 

  

P.H. 
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