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DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2015. évi CXLIII. törvény a 

közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint az Ajánlatkérő által a jelen közbeszerzési 

eljárás során készített és a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott iratok és dokumentumok 

(továbbiakban: Közbeszerzési dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, 

lemondva saját szerződéses feltételei érvényesítéséről. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési 

dokumentumokban megadott összes követelményt és előírást. 

 

2. A felhívás és egyéb Közbeszerzési dokumentumok módosítása 

Az Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott feltételeket hirdetmény közzétételével módosíthatja. A 

módosításról az Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági 

szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.  

Egyéb Közbeszerzési dokumentum módosításáról az Ajánlatkérő közvetlenül tájékoztatja az előző 

bekezdés szerinti gazdasági szereplőket.  

A Közbeszerzési dokumentumokat és módosításait az Ajánlatkérő a közvetlenül elérhetővé teszi a 

honlapján (http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/). 

 

3. Az ajánlat módosítása és visszavonása 

Ajánlattevő ajánlatának benyújtása után az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatát visszavonhatja, vagy 

új ajánlat benyújtásával a korábbi ajánlatát módosíthatja. Utóbbi esetben az elsőként benyújtott ajánlatot 

Ajánlatkérő visszavontnak tekinti [Kbt. 55. § (7) bekezdés]. 

 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki jelen eljárásban Ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – 

a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján 

írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. A tájékoztatást kérő levélben egyértelműen meg 

kell jelölni Ajánlattevő faxszámát és e-mail címét, ahova a tájékoztatás megküldését kéri. 

 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon és e-mailben (utóbbi esetben csatolt fájlként .doc, vagy 

.docx fájlformátumban) kell eljuttatni az alábbi címre: 
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Hivatalos név: Polányi Ügyvédi Iroda 

Postai cím: 1054 Budapest, Báthory utca 4. I/2a. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Fekete Gyula 

Tel: +36-1-301-0086 

Fax:+36-1-301-0087 

 e-mail: info@polanyi.hu 

 

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg a 

Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás 

iránt Ajánlatkérőnél jelezte.  

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 

megadott címre. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott 

válaszadási határidőnél később benyújtott kérelmekre ne adja meg a választ.     

Az esélyegyenlőség elvének betartásával a kiegészítő tájékoztatást Ajánlattevők azonos feltételek 

mellett kapják meg telefaxon, vagy elektronikus levélben a tájékoztatatást kérő levélben feltüntetett 

telefax számra, vagy e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az 

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, akár e-mail, akár személyes kézbesítés útján 

olvashatóan megkapta. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni.  

 

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét és olvashatóságát a gazdasági szereplő köteles 

haladéktalanul írásban visszaigazolni.  

 

Ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, 

ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 

Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a Közbeszerzési dokumentumok részévé 

válnak. Érvénytelen az az ajánlat, amely az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(oka)t 

nem veszi figyelembe. 

 

5. Teljesség és pontosság 

A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább 

egy Ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie, elektronikus úton el 

kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő felelős azért, hogy a Közbeszerzési 

dokumentumok letöltésekor (elektronikus úton történő elérésekor) ellenőrizze a Közbeszerzési 

dokumentumok tartalmának teljességét. 
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Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy Ajánlattevő elmulasztotta a 

Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését (elektronikus úton történő elérését). 

 

6. Ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőt 

terheli. 

 

7. Ajánlati kötöttség és ajánlati biztosíték 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik [Kbt. 81. § (11) bekezdése]. 

A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, ha 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az Ajánlattevőknek 

az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, az ajánlati 

kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától 

számított hatvan napot. Amennyiben Ajánlattevő Ajánlatkérő által megadott határidőben nem 

nyilatkozik, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 

Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát Ajánlatkérő figyelmen kívül 

hagyja. 

A Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek Ajánlattevők 

részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben 

– a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

Az ajánlati biztosíték nyújtása az ajánlatban: Jelen eljárásban Ajánlatkérő nem kér ajánlati 

biztosítékot. 

 

8. Több változatú (alternatív) ajánlat, valamint részajánlat 

Többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség. 

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget biztosít az alábbiak alapján:  

1. rész: Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 
számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt 
keretében.  

 

2. rész: Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015- 
számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” 
projekt keretében  
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Ajánlat valamennyi rész tekintetében benyújtható. 

 

9. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő a Kbt. 35. § (1) bekezdés alapján közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). 

Ha egy Ajánlattevő ajánlatát egyedüli Ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös 

ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 

résztvevő gazdasági szereplők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható 

[Kbt. 35. § (7) bekezdés]. 

 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Ajánlatkérő minden olyan esetben, amikor a Kbt. Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás és felvilágosítás kérés [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. 

§] kérése esetében Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását 

a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat (ide nem 

értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit), ha ahhoz nem csatolták a közös 

ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és 

b) tartalmazza az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és 

c) tartalmazza a közös ajánlattevők vezető tagjának (a képviselőjének) megjelölését azzal, hogy a 

képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a 

jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban 

az Ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő 

illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az 

Ajánlatkérővel, és 

d) tartalmazza a közös ajánlattevők valamennyi tagjának nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésből eredő 

bármilyen kötelezettség teljesítéséért, és 

e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 

vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
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10. Egyéb követelmények 

Formai követelmények:  

 Az ajánlat 1 db, papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a zsinóron a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy 

Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 

egy része a matricán legyen. A matricát cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján 

kell aláírni. A meghatalmazás eredeti, vagy hiteles másolati példánya csatolandó az egyéb 

dokumentumok között! 

 Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, 

vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben 

eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 

egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 

 Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 Az ajánlatnak lehetőleg az M0 mellékletben kiadott és Ajánlattevő által a megfelelő oldalszámokkal 

kitöltendő tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott vagy az azokkal 

tartalmilag megegyező dokumentumokat tartalmaznia kell. 

 Az ajánlatot nyomtatott formában, valamint elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n) kell 

benyújtani az alábbiak szerint:  

- Papír alapon, nyomtatott formában: 1 példányban,  

- A papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n): 

a nyomtatott változat szkennelve, egyszer írható CD-n vagy DVD-n 2 példányban. Kérjük, a 

felolvasólapot a bontási jegyzőkönyv elkészítésének megkönnyítése céljából kérjük 

szerkeszthető formátumban is a lemezekre másolni. A lemez(eke)t olyan módon kell 

elkészíteni, hogy az azokon szereplő adatok megváltoztathatatlansága biztosított legyen és 

azokra további fájlok hozzáadása ne legyen lehetséges (lezárt lemez). 

 Ha a papíralapú, illetve a digitális példányok között eltérés mutatkozik, az esetben az Ajánlatkérő 

az értékelés során a papíralapú benyújtott példányt veszi figyelembe. 

 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 

adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 
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 Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, 

nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással 

együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT 

rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást, vagy Ajánlattevő által készített, vagy készíttetett 

felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a 

fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának 

helyességéért Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

 Amennyiben a papíralapú ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, vagy az elektronikus 

másolat több adatlemezből áll, vagy az elektronikus másolat több adatlemezből áll, akkor ez 

esetben a részeket, illetve az adatlemezeket sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni. 

 A papíralapú és az elektronikus formátumú ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A 

kért darabszámú eredeti és elektronikus másolati ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A 

csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, 

és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 

 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- Ajánlatkérő nevét, 

- Ajánlatkérő címét, 

- a következő feliratot: „Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a 

GINOP-5.2.2-14-2015-00015- számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az 

Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és 

mentorálási feladatok ellátása.” – 1. rész / 2. rész és a következő feliratot: „Nem 

bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt!”  

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásoknak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt 

felbontott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné minősíti. 

 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha 

Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia. 
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11. Az ajánlati ár meghatározása 
A felolvasó lapon a nettó ajánlati árat részajánlatonként magyar forintban (HUF) kell megadni, 

amelynek tartalmaznia kell: 

Ajánlattevő mindennemű költségét és kiadását függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző 

díjak és illetékek, járulékok – különös tekintettel  

- munkabérek és járulékai, dolgozói juttatások 

- alvállalkozói díjak 

- szállítási díjak 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 

vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen megkötött szerződés tételes elszámolású lesz. 

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő megrendelői 

kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak 

ez lehet. 

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 

vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Ajánlattevő az ajánlatát úgy nyújtsa 

be és vállalását úgy adja meg, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint azok 

mellékleteiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azoknak maradéktalanul eleget tesz. 

 

12. Kapcsolattartás 
Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek Ajánlattevő vonatkozásában 

joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt 

faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában 

Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást megfelelő nyilatkozat eredeti 

példányának személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével írásban kell 

Ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő kizárólag a jelen pontban előírtaknak maradéktalanul megfelelő 

nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 

adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
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Ajánlatkérő részére az ajánlatok beadását követően megküldésre kerülő dokumentumokat vagy 

személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítő igénybevételével, vagy faxon kell eljuttatni. Az ajánlatok 

beadását követően Ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető 

Ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha a postai úton, vagy a kézbesítő igénybevételével, 

vagy a faxon megküldött dokumentumokat Ajánlatkérő kézhez kapta. 

Az ajánlatok beadását követően Ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 

dokumentum tartalmát Ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:  

 a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; 

és 

 a dokumentumot; 

 - Ajánlattevő kapcsolattartója; vagy 

 - Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja, illetőleg jogosultjai; vagy 

- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevői megállapodásban megnevezett képviselő 

cégjegyzésre jogosultja illetőleg jogosultjai; vagy 

-  az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott 

személy 

aláírásával kerülnek megküldésre Ajánlatkérő részére. 

 

13. Hiánypótlás 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-nak és az alábbi szabályoknak megfelelően biztosít hiánypótlást: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással 

Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy 

alkalommal, egy munkanapos határidővel fog újabb hiánypótlást elrendelni. 

Amennyiben Ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során nem 

tartja be a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat, Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja 

Ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.  

 

14. A bírálat folyamata 
Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit 

az eljárásból ki kell zárni.  
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Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeket, a kizáró okokat , és minden egyéb 

tekintetben ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét, szükség szerint elvégzi a Kbt. 71-72. §-ok szerinti bírálati 

cselekményeket (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és 

egyéb aránytalan vállalások vizsgálata). 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal 

egyidejűleg ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

A Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat Ajánlatkérő a felhívásban 

meghatározott értékelési szempont szerint értékeli. 

 

16. Az ajánlatok érvénytelensége 
Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerint, ha: 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) Ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az Ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) 

bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok 

miatt kizárásra került; 

d) az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, 

vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 

ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az Ajánlattevő  valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja,  

g)  a Kbt.  44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

h) az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt 

tartalmaz [ Kbt. 72. §]. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az Ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

13 
 

17. A nyertes ajánlattevő kiválasztása 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat minden rész vonatkozásában 

a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont alapján 

értékeli. 

Mindkét rész esetén:  

Részszempont 

Adható 

pontszám alsó 

és felső határa 

Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű forint)1 
1-100 60 

2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, 
tapasztalata 

2/1. alszempont: Az M/2/A alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember releváns olyan többlet szakmai 
tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozóvá 
válást segítő felnőttképzésben projektvezetőként vagy 
szakmai vezetőként szerzett. 

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül 
értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap. Ajánlati 
elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett Ajánlatkérő az 
adható legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés].  

 

2/2. alszempont: Az M/2/B alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember releváns olyan többlet szakmai 
tapasztalatának időtartama (hónapban), melyet vállalkozóvá 
válást segítő felnőttképzésben oktatóként szerzett. 

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül 
értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap. Ajánlati 
elem legkedvezőbb szintje: 9 hónap, mely felett Ajánlatkérő az 
adható legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 

 

2/3. alszempont: Az M/2/C alkalmassági szempontoknál 
bemutatott szakember releváns olyan többlet szakmai 
tapasztalatának időtartama (hónapban), mely vállalkozóvá 
válást segítő, felnőttképzési projekt részeként olyan 
tanácsadási tapasztalat, amely üzleti terv összeállítását is 
tartalmazta.  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül 
értékelésre. Az ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap. 
Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 6 hónap, mely felett 
Ajánlatkérő az adható legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) 
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1
 az ellátandó képzési, mentorálási és tanácsadási szolgáltatás teljes mennyiségére vonatkozóan 
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bekezdés]. 

 

2/4. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontoknál 
bemutatott szakember olyan releváns többlet szakmai 
tapasztalatának időtartama (hónapban), mely vállalkozóvá 
válást segítő felnőttképzési projekt részeként olyan 
mentorálási tapasztalat, amely üzleti terv összeállítását is 
tartalmazta.  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül 
értékelésre. Az ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap. 
Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett 
Ajánlatkérő az adható legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) 
bekezdés]. 

 

2/5. alszempont: Az M/2/A alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember rendelkezik-e KKV-k számára vissza 
nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 
szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem).  

 

2/6. alszempont: Az M/2/C alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember rendelkezik-e KKV-k számára vissza 
nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 
szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem).  

 

2/7. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember rendelkezik-e KKV-k számára vissza 
nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 
szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem).  

 

2/8. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál 

bemutatott szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

visszatérítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem). 

2/9. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál 

bemutatott szakember rendelkezik-e KKV-k számára állami 

támogatásnak illetve állami támogatásnak nem minősülő 

kockázati tőkejuttatás nyújtását biztosító programban szerzett 

szakmai tapasztalattal (Igen/Nem). 

2/10. alszempont: Az M/2/B alkalmassági szempontnál 
bemutatott szakember rendelkezik-e felsőfokú egyetemi vagy 
főiskolai pedagógiai szakképzettséggel (Igen/Nem).  

 

 

Az értékelési alszempont tekintetében bemutatott szakember 
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esetében szükséges benyújtani az adott szakember szakmai 

önéletrajzát, amelyből a bemutatott szakember szakmai 

tapasztalata megállapítható. Azon értékelési szempontok 

esetében ahol képzettség megléte az értékelési szempont 

részét képezi, ott minden szakember esetén szükséges az 

ajánlat részeként csatolni a képzettséget igazoló okirat 

másolati példányát, a szakmai önéletrajz mellett. Csatolni kell 

továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez 

kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő 

személyes közreműködésre. Ajánlatkérő az értékelés során a 

szakmai tapasztalatnak teljes hónapot vesz figyelembe. Ennek 

okán az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap-nap 

pontossággal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos 

projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető 

figyelembe. A maradék napok összeadódnak, Ajánlatkérő 

maradék napok összegéből 30 napot tekint egy hónapnak. 

 

 

 

 

Értékelés módszere: 

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ár-érték arányt megjelenítő értékelési 

szempontok szerint, összességében a legelőnyösebb ár és szakmai specifikáció alapján kerülnek 

elbírálásra, amely esetben az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése az 

értékelési szempontrendszerben meghatározott pontszám alsó és felső határa adható.  

 

Az értékelési szempontok részletezése az egyes bírálati szempontok szerint: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár 

Az 1. részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. 

szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás alapján 

kerülnek értékelésre. A maximális pontot a legalacsonyabb ajánlati ár kapja (100 pont), és ezen 

legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva került meghatározásra az összes ajánlat nettó ajánlati ára. A 

legalacsonyabb ajánlati ár 100 pontja, valamint a többi ajánlat nettó ajánlati árra vonatkozó arányszáma 

kerül ez követően megszorzásra a súlyszámmal. Amely így megadja az 1. Részszempontra vonatkozó 

pontszámot minden egyes ajánlattevő tekintetében.  

Képlet alapján: 

P=A legjobb / A vizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol: 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

2. Részszempont Ajánlattevő személyi állományának képzettsége 

A 2/1., 2/2., 2/3., 2/4. bírálati alszempontok esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a 
maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez 
viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) 
pontjában meghatározott alapján.  

 

P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min 
ahol: 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 

2/1. alszempont:  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 
hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható legmagasabb 
pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 

2/2. alszempont:  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 
hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 9 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható legmagasabb 
pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 

2/3. alszempont:  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 
hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 6 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható legmagasabb 
pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 

2/4. alszempont:  

Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum értéke: 0 
hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható legmagasabb 
pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 

 

A 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/9., 2/10. részszempontok esetében Ajánlatkérő „igen” válasz esetén a 

ponthatár maximumát (100 pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (1 pont) adja. A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet B.1.) 
pontjában meghatározott alapján. 

 

 

Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont) számú 
pontot ad. A pontozás valamennyi részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik, a 
kerekítés általános matematikai szabályai szerint. 

Az összpontszám meghatározása: 
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Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így 
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. 

 

18. Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint 

írásbeli összegezést [Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint] köteles készíteni az ajánlatokról. Ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli 

összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon, vagy elektronikus úton történő 

megküldésével teljesíti [Kbt. 79. § (2) bekezdés]. 

 

19. A szerződés megkötése 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést - részenként - a nyertes ajánlattevővel – közös 

ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevővel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt 

végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően [Kbt. 131. § (1) bekezdés]. 

 

Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – az eljárás nyertesének 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte [Kbt. 

131. § (4) bekezdés]. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek Ajánlattevők részére történt megküldése napjától 

a nyertes Ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége a Kbt. 131. § (5) bekezdése értelmében további harminc nappal meghosszabbodik. 

A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség előző bekezdés 

szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető 

meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 

Ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési 

szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 

megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látott körülmény miatt a 

közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes, vagy ilyen körülmény miatt a 

szerződéstől való elállásnak vagy felmondásának lenne helye [Kbt. 131. § (9) bekezdés]. 

 

20. A megkötött szerződés közzététele 

Ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint saját 
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honlapján a megkötését követően haladéktalanul közzéteszi. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől 

számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 
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 MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK- 

AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐRE BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
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M0 melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK 
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Tartalomjegyzék - az ajánlattételi határidőre benyújtandó dokumentumokról 

(az információkat tartalmazó oldalak oldalszámával ellátva) 

Felolvasólap cégszerűen aláírva (1. számú melléklet) 

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan (2. számú melléklet) 

Eredeti példány csatolandó 

Közös ajánlatétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek meg kell tennie ezt a nyilatkozatot, akár 

együttesen, akár külön-külön. 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (3. számú melléklet) 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai 

vonatkozásában (4. számú melléklet) 

Előszerződés (5. számú melléklet) 

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén (6. számú melléklet) 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 

cégszerűen aláírva (amennyiben közös az ajánlat) 

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében – Magyarországon 

letelepedett ajánlattevők vonatkozásában (7. számú melléklet) 

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont alpontja és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében (8. 

számú melléklet) 

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontjai tekintetében – Nem Magyarországon 

letelepedett ajánlattevők vonatkozásában (9. számú melléklet) 

Nyilatkozat a külföldi adóilletőség szerinti adóhatósági meghatalmazás csatolásáról a Kbt. 136. § (2) 

bekezdése szerint (10. számú melléklet) 

Pénzügyi intézménytől származó igazolások - KR. 19. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában 

Teljességi nyilatkozat számlavezető bankok azonosítására (11. számú melléklet) 

Nyilatkozat a felhívás feladásának megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli 

jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói tekintetében (12. számú melléklet) 

Felhívás feladásának megelőző kettő lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően 

elkészített beszámolói (adott esetben) 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint (13. számú 

melléklet) 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint (14. számú 

melléklet) 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolások csatolása 

(referenciaigazolások) 
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Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint (15. számú 

melléklet) 

Nyilatkozat a 2. értékelési részszempontban feltüntetett szakmai tapasztalat M/2. alkalmassági 

követelményben bemutatott szakemberenkénti megoszlásáról (16. számú melléklet) 

Ajánlatban bemutatott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai (17. számú melléklet) 

Ajánlatban bemutatott szakemberek képzettségeit igazoló dokumentumai 

Nyilatkozat az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról (18. számú melléklet) 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés h) pontja szerint (19. számú 

melléklet) 
 

Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok vonatkozásában (Kbt. 64. §-ára tekintettel) 

eredeti vagy egyszerű másolati példánya (adott esetben – ha szükséges) 

Visszaigazoló adatlap a Közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (20. számú melléklet) 

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról (21. számú melléklet) 

Nyilatkozat üzleti titokkal kapcsolatban (22. számú melléklet) 

Üzleti titoknak minősített dokumentumok, annak indoklásával egyetemben (adott esetben) 

Kérjük önálló mellékletben csatolni. 

Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben) 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-

re írt 2 db elektronikus példányát! 
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1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, 

tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására– 1. rész / 2. rész”2 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

1. Ajánlattevő megnevezése: 

székhelye: 

telefon: 

telefax: 

e-mail: 

2. Kapcsolattartó neve:  

Címe: 

telefon: 

telefax: 

email: 

1. rész: „Képzési feladatok ellátása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt keretében.” 

Értékelési szempont megnevezése  

1. Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű forint) ………………………………. HUF 

2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége  
 

2/1. alszempont: Az M/2/A alkalmassági szempontnál bemutatott 
szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 
(hónapban), melyet felnőttképzésben projektvezetőként vagy szakmai 
vezetőként szerzett. 

 

2/2. alszempont: Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott 
szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 
(hónapban), melyet felnőttképzésben oktatóként szerzett. 

 

2/3. alszempont: Az M/2/C alkalmassági szempontoknál bemutatott 

 

………………………..……….. hónap 

 

 

………………………..……….. hónap 

 

 

                                                           
2 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 

(hónapban), melyet felnőttképzési projekt részeként tanácsadási 

területen szerzett.  

 

2/4. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontoknál bemutatott 

szakember olyan releváns szakmai tapasztalatának időtartama 

(hónapban), melyet felnőttképzési projekt részeként mentorálási 

területen szerzett.  

 

2/5. alszempont: M/2/A szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/6. alszempont: M/2/C szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/7. alszempont: M/2/D szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/8. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál bemutatott 

szakember rendelkezik-e KKV-k számára visszatérítendő támogatások 

nyújtását biztosító programban szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/9. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál bemutatott 

szakember rendelkezik-e KKV-k számára állami támogatásnak illetve 

állami támogatásnak nem minősülő kockázati tőkejuttatás nyújtását 

biztosító programban szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/10. alszempont: M/2/B szakember rendelkezik-e felsőfokú egyetemi 

vagy főiskolai pedagógiai szakképzettséggel? 

………………………..……….. hónap 

 

………………………..……….. hónap 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

IGEN                                         NEM 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

IGEN                                         NEM 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

IGEN                                         NEM  

 

2. rész: „Képzési feladatok ellátása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projekt keretében” 

 

Értékelési szempont megnevezése  

1. Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű forint) ………………………………. HUF 

2. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége  

2/1. alszempont: Az M/2/A alkalmassági szempontnál bemutatott 
szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 
(hónapban), melyet felnőttképzésben projektvezetőként vagy szakmai 
vezetőként szerzett. 

 

………………………..……….. hónap 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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2/2. alszempont: Az M/2/B alkalmassági szempontnál bemutatott 
szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 
(hónapban), melyet felnőttképzésben oktatóként szerzett. 

 

 

2/3. alszempont: Az M/2/C alkalmassági szempontoknál bemutatott 

szakember releváns olyan szakmai tapasztalatának időtartama 

(hónapban), melyet felnőttképzési projekt részeként tanácsadási 

területen szerzett. 

 

2/4. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontoknál bemutatott 

szakember olyan releváns szakmai tapasztalatának időtartama 

(hónapban), melyet felnőttképzési projekt részeként mentorálási 

területen szerzett. 

 

2/5. alszempont: M/2/A szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

 

2/6. alszempont: M/2/C szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

 

2/7. alszempont: M/2/D szakember rendelkezik-e KKV-k számára 

vissza nem térítendő támogatások nyújtását biztosító programban 

szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/8. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál bemutatott 

szakember rendelkezik-e KKV-k számára visszatérítendő támogatások 

nyújtását biztosító programban szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/9. alszempont: Az M/2/D alkalmassági szempontnál bemutatott 

szakember rendelkezik-e KKV-k számára állami támogatásnak illetve 

állami támogatásnak nem minősülő kockázati tőkejuttatás nyújtását 

biztosító programban szerzett szakmai tapasztalattal? 

 

2/10. alszempont: M/2/B szakember rendelkezik-e felsőfokú egyetemi 

vagy főiskolai pedagógiai szakképzettséggel? 

 

 

 

………………………..……….. hónap 

 

………………………..……….. hónap 

 

 

………………………..……….. hónap 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

IGEN                                         NEM 

 

 

IGEN                                         NEM 

 

IGEN                                         NEM 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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2. számú melléklet 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész ”3 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Önálló Ajánlattevő 

Ajánlattevő megnevezése:  

Székhelyének címe:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe* 

Közös ajánlattevő megnevezése:  

Vezető tag:  

Székhelyének címe:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Vezető  

Tag 1*  

Székhelyének címe:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Vezető  

 

*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az 

alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából. 

 

                                                           
3 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY4  

 

Név  

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás, vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 

felhívásának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, 

akkor a szerződést megkötjük és a közbeszerzés tárgyát képező feladatot a felolvasólapon feltüntetett 

ajánlati árért szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

Közbeszerzési dokumentum bármely előírásával vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a Közbeszerzési dokumentum 2. 

kötetében lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, 

akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a felhívásban és az ajánlatunkban lefektetettek 

szerint. 

5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, amennyiben akár társaságunkkal, 

alvállalkozóinkkal, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőkkel, vagy az alkalmazott 

szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett összeférhetetlenségi körülmények. 

6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat 

sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is 

tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, 

mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk 

másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, illetőleg más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk 

részt, továbbá más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

                                                           
4A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők 

mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél 

megjelölt faxszámra vagy email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában 

Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

29 
 

igazoljuk. 

8. Nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában 

foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre 

vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről 

kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó 

illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példányának 

másolatát az ajánlathoz csatolom. 

vagy 

hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat 

módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes 

bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás 

bejegyzési kérelem. 5 

 Nyilatkozzuk, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatok, (jelszó nélkül olvasható, de 

nem módosítható. pdf file) a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek, továbbá a felolvasólap 

szerkeszthető formátumú fájl adatai megegyeznek a papíralapú felolvasólap adataival. 

 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                           
5 A megfelelő aláhúzandó 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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3. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN A MIKRO-, KIS-, VAGY KÖZÉPVÁLLALKOZÓI 

MINŐSÉGRŐL 

 
„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész ”6 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………...…… (név), mint a(z).…....…………............………… (cégnév, székhely) 
Ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Magyar Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
alapján7: 

 
a)  mikrovállalkozás* 
 
b)  kisvállalkozás* 
 
c)  középvállalkozás* 
 
d)  nem tartozik az a-c) kategóriákba.* 
 
* A megfelelő rész X-el jelölendő, vagy aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 

 
 
Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                                           
6 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
7 3. § (1) KKV-nak [tehát középvállalkozásnak] minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
További információ a KKV minősítés meghatározására vonatkozóan: 2004. évi XXXIV. törvény 4-5. §-ai.  

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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4. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ÉS A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) - B) PONTJA ALAPJÁN 

 
„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész ”8 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………...…… (név), mint a(z).…....…………............………… (cégnév, székhely) 
Ajánlattevő cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Magyar Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban: 
 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági követelmény(ek)nek más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: 9 
 

Kapacitást biztosító 
szervezet/személy [Név, 

székhely] 

A Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével10 azon 
alkalmassági követelmény(ek), amelynek igazolása érdekében 

ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodunk 

  

  
 (A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével egyúttal csatoljuk a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 
VAGY11 

Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem kívánunk 
igénybe venni. 
 

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), 
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót12 kívánunk igénybe venni:  

                                                           
8 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
9 Kbt. 65.§ (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
A Kbt. 65.§ (9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására 
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, 
szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető 
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, 
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. 
10 az ajánlattevő által igazolni kívánt alkalmassági követelményt kérjük feltüntetni (P/1 és/vagy M/1 és/vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont). 
11 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
12

 alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 

bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
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A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni 

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

…………………………………. 

 
VAGY13 

 
Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 

 

3. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja 
vonatkozásában ismertetett részek tekintetében az alábbi, már ismert alvállalkozókat kívánjuk 
igénybe venni: 

 

Az igénybe venni 
kívánt, már ismert 
alvállalkozó (Név, 

székhely) 

A közbeszerzés azon része(i), amelyek tekintetében a már ismert 
alvállalkozót igénybe kívánjuk venni  

  

  
(Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a 2) pont szerint alvállalkozó igénybevételére sor kerül, és az alvállalkozó már az ajánlat 
benyújtásakor ismert. A táblázat további sorokkal bővíthető.) 

 
VAGY14 

 
Nyilatkozunk, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozók személye az ajánlattételkor még nem 
ismert. 

 
Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                                                                                                                                                                        
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
Az alvállalkozókkal kapcsolatban Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 36. §-ában és a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakat is. 
 
Tekintettel a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes 
ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-
át meghaladó mértékben további közreműködőt! 
13 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
14A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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5. számú melléklet 

 

ELŐSZERZŐDÉS 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINT 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a 
képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”–  1. rész / 2. rész”15 

 

amely létrejött egyrészről  

Ajánlattevő:  

Székhely:  

Adószám:  

Képviseli:  

a továbbiakban: Ajánlattevő  

másrészről 

 

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti Erőforrás szervezet:…………………………. 

Székhelye: ……………………. 

Adószám:……………………… 

Képviselő: ………………………… 

 a továbbiakban: Szervezet, együttesen: Felek  

között az alábbi helyen, napon és feltételek szerint. 

 

Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) ............................................ .........., mint 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet 

kívánunk igénybe venni, az alábbiak szerint: 

                                                           
15 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
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alkalmasság igazolásában résztvevő 

szervezet 

a Felhívás vonatkozó pontjának megjelölése azon 

alkalmassági követelmény vagy követelmények, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik 

  

  

 

Alulírott .........................................(képviselő neve**), mint a(z) ...................................................... a Szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kötelezettséget 

vállalok arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben megjelölt  és szükséges 

erőforrások az Ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírás 

Szervezet 

cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN* 

  

A(z) ……………………………………..……........................................ (cégnév), képviseletében 

eljáró…………………………………………..(név, beosztás) valamint  

 

 

a(z)…........................................................................................................ (cégnév) képviseletében 

eljáró…………………………………………..(név, beosztás)  

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”16 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció feltételeit – a szerződéses feltételekkel együtt – és a kiegészítő 

tájékoztatásokat átvizsgáltuk, megértettük, az Ajánlatkérő által közölt feltételeket elfogadjuk.   

Ezúton nyilatkozunk, hogy a műszaki leírásnak megfelelően ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére 

az ajánlatunkban megadottak szerint. 

 

Ennek megfelelően nyilatkozunk, hogy – amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevőként kiválasztásra 

kerülünk – a szerződést a Kbt. 35. § (6) szerint egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.  

 

A teljesítésben való részvételünk aránya:  

……………………………………(cégnév) közös ajánlattevő: ……% 

 

                                                           
16 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
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……………………………………(cégnév) közös ajánlattevő: ……%17 

 

Közös akarattal a Kbt. 35. § (2) bekezdésének megfelelően ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös 

ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………………….. (cégnév) 

……....………................. (név, beosztás) képviselőjeként  teljes körűen jogosult korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi közös ajánlattevőt (konzorciumi tagot)  képviselni a közbeszerzési eljárásban, és az annak 

eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során. 

 

Nyertességünk esetén közös ajánlattevők nevében a szerződés aláírására, illetve a teljesítést követően a 

számlabenyújtó fél:   ………………………………………..(cégnév). 

 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

A közös ajánlattevő képviselőinek cégszerű aláírásai: 

 

 ………………………………………..  ………………………………………. 

        (cégszerű aláírás)                                                                   (cégszerű aláírás) 

                                                           
17 értelemszerűen a közös ajánlattételnek megfelelően több sorral bővíthető 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
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7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓAN 

KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES SZEMÉLY GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS G)-K), M) ÉS Q) PONTJAIBAN FOGLALT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”18 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott ............................................................, mint a ............................................................ cégjegyzésre 

jogosult képviselője kijelentem, hogy: 

 az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 Cégünk, mint Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót/alvállalkozókat.  

 
 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                                           
18 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
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tárgyú közbeszerzési eljárás 
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8. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

MAGYARORSZÁGON ÉS A NEM MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐKRE 

VONATKOZÓAN 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”19 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont alpontja tekintetében 

Alulírott ............................................................, mint a ............................................................ cégjegyzésre 

jogosult képviselője kijelentem, hogy: 

 

1) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

vagy 

2) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 

alpontok szerinti tényleges tulajdonosa,  nincsen, ezért a törvény re) alpontja alapján megjelöljük a jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét: 

……………………(név) ………………………..(állandó lakóhely) 

   ……………………(név) ………………….……..(állandó lakóhely) 

vagy  

3) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa*:  

……………………(név) ………………..(állandó lakóhely) 

   ……………………(név) ………………..(állandó lakóhely)** 

                                                           
19 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
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39 
 

Kijelentem továbbá, hogy  

4) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet , amelyik az ajánlattevő 

társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik. 

vagy 

5) van jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevő társaságban 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de 

esetében nem áll fenn a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontjában meghatározottak.  

Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k): 

   ……………………(név) ………………..(székhely) 

   ……………………(név) ………………..(székhely)* 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Kérjük értelemszerűen kitöltetnie (Nem kívánt rész törlendő, vagy áthúzandó!) Közös ajánlattétel esetén minden 

Ajánlattevőnek külön kell a nyilatkozatot megadni! 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

NEM MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓAN 

A KBT. 62. § (1)-(2) BEKEZDÉSEI FOGLALT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.”– 1. rész / 2. rész”20 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott ............................................................, mint a .................. .......................................... cégjegyzésre 

jogosult képviselője kijelentem, hogy: 

 az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 Cégünk, mint Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót/alvállalkozókat.  

Nyilatkozatunkhoz mellékeljük a tagállamunk vagy letelepedése szerinti országunk illetékes 

igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratát, amely igazolja a fent említett 

követelmények teljesítését. 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti 
együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez 
adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását; 

 

A Kbt. 62. § (1) b) pontja tekintetében nyilatkozzuk, hogy 21 

a) Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

vagy 

                                                           
20 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
21 a megfelelő aláhúzandó 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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b) Cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban22.  

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                                           
22 ha az ajánlattevő, az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását; 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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10. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

A KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉG SZERINTI ADÓHATÓSÁGI MEGHATALMAZÁS 

CSATOLÁSÁRÓL A KBT. 136. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a 

képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”23 

 

Alulírott ............................................................, mint a .............................................. .............. cégjegyzésre 

jogosult képviselője, mint külföldi adóilletőségű ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy a velünk 

történő szerződéskötés esetén – a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint – a szerződéshez csatolni fogjuk az 

arra vonatkozó meghatalmazást, hogy az illetőségünk szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet ránk vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
23 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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11. számú melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

SZÁMLAVEZETŐ BANKOK AZONOSÍTÁSÁRA 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”24 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott ………………………..………., (képviseli: …………………………………….) Ajánlattevő, közös 

ajánlattevő, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 

kötelezettségvállalásra jogosult vezetője kijelentem, hogy társaságunk a vizsgált időszakban (a felhívás 
feladásától visszaszámított egy évre vonatkozóan) bármikor az alábbi pénzügyi intézményi 
számlavezetésekkel rendelkezik/rendelkezett: 
 

Pénzügyi Intézmény25 
megnevezése/címe 

számlaszám számlanyitás 
dátuma 

(év, hó, nap) 

számla megszüntetésének 
dátuma (év.hó.nap) – 

adott esetben 

    

    
    
 
Melléklet: pénzügyi intézményi nyilatkozat a felhívás pénzügyi gazdasági P/1. alkalmassági feltétel 

szerint. 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

                                                           
24 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
25 további sorokkal kiegészíthető a táblázat 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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12. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS FELADÁSÁNAK MEGELŐZŐ KETTŐ MÉRLEGFORDULÓNAPPAL 

LEZÁRT ÜZLETI ÉV SZÁMVITELI JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN ELKÉSZÍTETT 

BESZÁMOLÓI TEKINTETÉBEN 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”26 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott ………………………..………., (képviseli: …………………………………….) Ajánlattevő, közös 

ajánlattevő, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet (a megfelelő aláhúzandó) kötelezettség 

vállalásra jogosult vezetője n y i l a t k o z o m, hogy társaságunk közbeszerzés tárgya szerinti – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a Felhívás feladásának megelőző kettő 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói 

(mérleg, eredmény-kimutatás)27 a céginformációs honlapján  

szerepel/nem szerepel28. 

Alulírott,……………………………, mint a(z)…………................................................. aláírásra jogosult 

képviselője kijelentem, hogy a(z)……………………………… jogi működési formája szükségessé 

teszi/nem teszi szükségessé29 beszámoló elkészítését, továbbá a nyilatkozattevő szervezet beszámoló 

benyújtására nem kötelezhető az alábbi okok miatt: 30 

Alulírott,……………………………, mint a(z)…………................................................. aláírásra jogosult 

képviselője kijelentem, hogy nyilatkozat mellékletét képezi a Felhívás feladását megelőző kettő 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak 

(mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata.3132 

 

                                                           
26 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
27 A kiegészítő melléklet, valamint a független könyvvizsgálói jelentés csatolása mellőzhető. 
28 A megfelelő aláhúzandó. 
29 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 
30 Amennyiben a nyilatkozattevő olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető 
31 Amennyiben a letelepedés szerinti ország előírja beszámoló közzétételét. 
32 Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem szerepel. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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13. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT*  

 
A 321/2015. (X. 30.) KORM. REND. 19. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT 

 
„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész33 

 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………...…… (név), mint a(z).…....…………............………… (cégnév, székhely) 
Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet1 cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult 
képviselője a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti 
tárgyú eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Nyilatkozom, hogy a Felhívás III.1.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P/2. pontjában előírt 
alkalmassági követelmények tekintetében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglaltaknak megfelelően a Felhívás feladását megelőző 2 (kettő) lezárt üzleti évben a teljes– 
általános forgalmi adó nélkül számított –, illetőleg a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételünk az 
alábbiak szerint alakult: 
 

Év 
Teljes általános forgalmi adó 

nélkül számított árbevétel (Ft) 

Közbeszerzés tárgyából 

(………………..) származó 

általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétel (Ft) 

   

   

   

összesen:   

 
Kelt.: 

……………………………... 
cégszerű aláírás 

 
* Az alkalmasságot igazoló ajánlattevő(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) külön-külön teszi meg 

egyszerű nyilatkozat formájában!  
1A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
2A megfelelő rész kitöltendő és a nem alkalmazandó rész áthúzandó/törlendő! 

                                                           
33 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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14. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A 321/2015. (X.30.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 21. § (3) BEKEZDÉS A) PONT 

TEKINTETÉBEN 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”34 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet35P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ……………. 

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kr. 21. § (3) 

bekezdésében a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 

a Felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett referenciáink az alábbiak voltak: 

A Felhívásban előírt 

alkalmassági feltétel, 

aminek az adott 

referencia meg kíván 

felelni 

A szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése, 

kapcsolattartó 

személy neve, 

elérhetősége (név, 

székhely, 

telefonszám, e-mail) 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó 

HUF) 

Szolgáltatás tárgya, 

referencia rövid 

leírása/teljesítés ideje 

(év/hónap/naptól - 

év/hónap/napig 

bontásban) és helye 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, vagy 

az ellenszolgáltatás 

nettó összegének %-a 

     

     

     

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 

Nyilatkozzuk továbbá, hogy a felsorolt referenciák esetén a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt.36  

                                                           
34 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
35A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
36 Kérjük, csatolja a 310/2011 korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében meghatározott 16.§ (3) bekezdése szerinti referencia igazolást. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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Melléklet: referencia igazolása a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

______________________________________ 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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15. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A 321/2015. (X.30.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 21. § (3) BEKEZDÉS B) PONT 

TEKINTETÉBEN 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”37 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet38P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ……………. 

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kr. 21. § (3) 

bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy  

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

A Felhívásban előírt 

alkalmassági 

feltétel, aminek az 

adott szakember 

meg kíván felelni 

A szerződés 

teljesítésekor 

betöltendő 

munkakör39: 

Név Képzettség 

A szakmai önéletrajz 

oldalszáma az 

ajánlatban 

     

     

     

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint. 

 

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes 

bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. 

                                                           
37 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
38A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
39 Az jelentkezési felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell 

kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre! 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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16.  számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A 2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTBAN FELTÜNTETETT SZAKMAI TAPASZTALAT M/2. ALKALMASSÁGI 

KÖVETELMÉNYBEN BEMUTATOTT SZAKEMBERENKÉNTI MEGOSZLÁSÁRÓL 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”40 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 
Felhívásban előírt szakember 

(értékelési alszempontra 
vonatkozóan) 

 

Bevonni kívánt 
szakember 

megnevezése 

 
Releváns szakmai 

tapasztalat (hó) 

Szakmai önéletrajz 
oldalszáma az 

ajánlatban 

    

    

    

    

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint, adott esetben alszempontonként is. 

 

                                                           
40 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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17. számú melléklet 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”41 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Képzettség 

  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év, 
hó) 

Munkahely megnevezése 

  

  

 
 

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK VONATKOZÁSÁBAN42 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai 
(év, hó, nap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 
 

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT VONATKOZÁSÁBAN43 

                                                           
41 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
42

 Adott esetben kitöltendő! 
43

 Adott esetben kitöltendő! 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai 
(év, hó, nap) 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 
 
 

EGYÉB 

 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt.:  
 

……………………………… 
Saját kezű aláírás 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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18. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”44 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… Ajánlattevő által ajánlott 

……………………………… szakértő45 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési 

eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni 

kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 

vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől46 Meddig 

{időszak kezdete} {időszak vége} 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályoznák.   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt.: 

 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

                                                           
44 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
45 A jelentkezésben megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
46 Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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Név: Név: 

Cím: Cím: 

 
 
 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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19. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
A 321/2015. (X.30.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 21. § (3) BEKEZDÉS H) PONT 

TEKINTETÉBEN 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek 

keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”47 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet48P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ……………. 

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kr. 21. § (3) 

bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy  

a felhívás feladását megelőző (2016) évben az az éves átlagos statisztikai állományi létszám az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Év 
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 

  

összesen:  

 

Kelt………………………., 2017. …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                           
47 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
48A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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20. számú melléklet 

  

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

A DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉRŐL 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a 
képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”49 

 

visszaküldendő: info@polanyi.hu, vagy +36-1-301-0087 faxra 

 
Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen 

visszaigazolás a Polányi Ügyvédi Iroda részére történő megküldésével igazolom, hogy a  fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési dokumentumot 2017. ……….. napján letöltöttük. 

Ajánlattevő megnevezése:  

Székhelyének címe:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Postai címe:  

Telefax:  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                           
49 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

57 
 

21. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 

 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a 

képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”50 

 

Alulírott ............................................................, mint a ............................................................ cégjegyzésre 

jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban, a …………-án kelt, 

………… számú, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatás(oka)t átvettük és jelen ajánlatunk 

elkészítése során az(oka)t figyelembe vettük. 

 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                           
50 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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22.  számú melléklet 
 

Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat51 
 

„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a 

képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására”– 1. rész / 2. rész”52 

 

Alulírott ............................................................, mint a ............................................................ cégjegyzésre 
jogosult képviselője kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban vonatkozóan, hogy a 
Társaság ajánlatában  
 

a ………….. oldalon szereplő iratok 
 

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. §-a szerinti üzleti titoknak53 (védett 
ismeretnek) minősülnek. Az üzleti titkot tartalmazó iratok kizárólag olyan információkat 
tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna.  
 
- A: A Társaság az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz az előírt  
 

indokolást a ……… oldalon csatolta, 
 
amelyben részletesen alátámasztásra került, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna a Társaság számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem az 
általánosság szintjén került megfogalmazásra. 
 
- B: Az üzleti titkot tartalmazó iratok megjelölésekor figyelembe vételre került, hogy a Társaság nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 

 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 

számára megismerhetők, 
 

                                                           
51 Ajánlattevő jelen nyilatkozatot abban az esetben is köteles csatolni, amennyiben az ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot 
(nemleges nyilatkozat). 
52 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt megjelölni 
53 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)] 

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 
számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság 
nem terheli. 
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági 
vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség 
elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, 
aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján 
jutott hozzá. 
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől 
kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.   
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b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése54 szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

 
c) a Társaság által az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberekre vonatkozó 

információkat és adatokat, 
 
d) az ajánlatban meghatározott építési beruházások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 

meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokra vonatkozó meghatározott feltételek 
a Társaság által igazoltan fennállnak, 

 
- C: A Társaság tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján 
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a B pontban megjelöltek alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 

 
 
Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

_____________________________________ 

(Cégszerű eredeti aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                           
54 Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós 

támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 

kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 

nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek 

megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 

nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
 

 

2. kötet 

 

 

 

 

 

 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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VÁLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – 1. rész 

 

mely létrejött egyrészről 

név:  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

székhely:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

adószáma:  19019233-1-43 

képviseli:  dr. Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök és dr. Braun Márton ügyvezető igazgató 

mint megrendelő, a továbbiakban: „Megrendelő” 

másrészről a 

név:    ……………………………........ 

székhely:   ……………………………........ 

adószáma:   ………………………………….. 

bankszámlaszáma:  ………………….................... 

képviseli:  …………………………........... 

mint vállalkozó, a továbbiakban: „Vállalkozó” 

között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

Közbeszerzési előzmények 

1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 117. §-a 

alapján a Kbt. Harmadik Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerint 

kialakított közbeszerzési eljárást folytatatott le „Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok 

ellátása a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a 

Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt keretében.” – tárgyban. Megrendelő a Közbeszerzési Értesítő 

2017/70 számában 2017. május hó 04-én K.É. 3790/2017 iktatószámon felhívást tett közzé. Az eljárás 

nyertese az 1. rész tekintetében Vállalkozó lett, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-

érték arány, mint értékelési szempont alapján.  

2. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően a Felek a 

szolgáltatás teljesítése érdekében az alábbi szerződést kötik. 

3. A Megrendelő a beszerzés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai követelményeit a 

Közbeszerzési Dokumentum 3. kötetét képező Feladatleírásban határozta meg részletesen. A 
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Felhívás, a Dokumentáció, a Feladatleírás és a nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képezi. 

4. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, melynek eredményeként a 

közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó lett.  

5. Megrendelő a szerződéskötés során a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint járt el, amely szerint csak az 

eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha 

őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

6. Amennyiben jelen szerződésben és annak mellékleteiben ellentmondás áll fenn, úgy elsődlegesen a 

jelen szerződésben, ezt követően a Felhívásban, a Dokumentációban, illetőleg az ajánlatban foglalt 

rendelkezések az irányadóak (ebben a sorrendben). 

A megrendelés létrejötte:  

7. Megrendelő - a Vállalkozó által benyújtott „Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátása a 

„GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-

Dunántúli Régióban” projekt keretében.” tárgyú közbeszerzési ajánlata alapján - megbízza Vállalkozót a 

3. kötet szerinti feladatok ellátásával. 

8. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti megrendelést a szerződés aláírásával elfogadja. 

9. Megrendelő a képzés megtartásához szükséges, a pályázat során kötelezően megvalósítandó 

tevékenységeket leíró szakmai dokumentumokat – mint a pályázat vonatkozó részét, kapcsolattartók, 

szakmai vezetők listáját és a résztvevők körét – a szerződés aláírását követően köteles Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a felek által egyeztetett időpontban. 

A szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helyei 

10. Elvégzendő feladatok teljesítésének határideje a jelen szerződés megkötésének napjától számított 10 

hónap. A teljesítés helyei: Nyugat-Dunántúli Régió települései:  

Csorna, Győr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron, Tét, Celldömölk, Körmend, Kőszeg, 
Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, 
Zalaszentgrót. 

Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

11. Vállalkozó a felhívás II.1.4. pontjában meghatározott feladatok ellátására köteles.  
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- Megrendelő kijelölt képviselője: 

név:   Horváth László 

értesítési cím:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

tel. :   36-1-883-0800 

fax:   36-1-883-0841 

e-mail:   horvathl@mva.hu 

 - Vállalkozó kijelölt képviselője:    

név:    

értesítési cím:   

tel. :    

fax:    

e-mail:    

12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele tekintetében 

kizárólag az ajánlatában foglaltak szerint jár el, melynél figyelembe vette a Kbt. 65. §-ának előírásait. 

13. Jelen szerződés 11. pontjában meghatározott felek személyében történő változás esetén a felek 

kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása 

esetére a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 

A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

14. Megrendelő köteles  

a. Vállalkozó számára előzetes egyeztetés alapján személyes konzultációs lehetőségeket 

biztosítani a szerződés időtartama alatt, a kapcsolattartást folyamatosan fenntartani e-

mailen, telefonon. 

b. Vállalkozó számára a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat 

biztosítani, a vállalkozó részéről előzetesen írásban megküldött információs igénylista 

szerint. 

A vállalkozási díj 

15. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért az alábbi vállalkozási díj illeti 

meg. 
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[összeg számokkal] Ft + [ÁFA mértéke] % ÁFA, azaz [összeg betűkkel] Forint + [ÁFA mértéke]% 

általános forgalmi adó. 

Fizetési feltételek 

16. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. 

17.  A kifizetés utófinanszírozással valósul meg, előlegfizetéssel. Ajánlatkérő előleget az alábbiak alapján 

biztosítja: 

Megrendelő a Vállalkozót megillető vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének 

lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. A vállalkozási szerződés aláírását követően előlegszámla 

benyújtásával a Megrendelő átutalja az előleget. A Megrendelő havi teljesítés elismerésekor - hibátlan 

teljesítés esetén - rögzíti a számla kibocsátás jogosultságát, a Vállalkozó a havonta kiállított 

számlákban folyamatosan tünteti fel az előlegszámla összegének figyelembevételét. Megrendelő nem 

kér biztosítékot az előleg-visszafizetésre vonatkozóan.         

Megrendelő részszámlázást biztosít képzés esetén csoportonként; tanácsadás és mentorálás 

tevékenységek esetén havi bontásban. A vállalkozási díj megfizetése a Megrendelő által a nyertes 

ajánlattevő teljesítésének elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követően, az adott 

képzés tekintetében kiállított számla ellenében átutalással történik a lentebb részletezettek szerint. A 

vállalkozási díjat Megrendelő a szolgáltatás teljesítésigazolással igazolt teljesítését (adott képzés 

teljesítése) követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei 

kézhezvételét követően a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg. 

Tanácsadási és mentorálási szolgáltatások tekintetében a vállalkozási díjat Megrendelő a szolgáltatás 

teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak 

megfelelő számla és mellékletei kézhezvételét követően a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési 

határidővel, átutalással fizeti meg. 

18. A Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást, banki átutalással, számla ellenében, magyar 

forintban, a Ptk. 6:130. § (2) és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 

19. A Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a 

Vállalkozónak számla leadásakor 30 napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást nyújt be arról, hogy 

az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 

időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, melyet a Megrendelő ellenőriz.  
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20. A pénzügyi teljesítés időpontja az a nap, amikor a Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára átutalta az 

esedékes vállalkozási díjat. 

21. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költséget, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k), ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

22. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

23. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetékessége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Szerződés megerősítése 

24. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a a késedelem minden naptári napján (minden 

megkezdett nap egy teljes napnak számít). A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozási 

díj 10%-a. Ennek elérése esetén a Megrendelő elállásra jogosult. A kötbérre vonatkozó előírásokra a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak. 

25. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a. A Megrendelő meghiúsulás esetén azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést, és kötelezheti Vállalkozót a nettó vállalkozási díj 10 %-nak 

megfizetésére, valamint érvényesítheti ezen összeg feletti, a szerződésszegésből eredő, igazolt kárainak 

megtérítését Vállalkozótól. 

Titoktartás 

26. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, 

és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is 

betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok 

előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 

27. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá 

tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és 

bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában 

került a birtokukba.  
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28. Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya alá tartozó 

feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót illető minden adatot, üzleti titkot és 

bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került 

birtokába. 

29. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

30. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, 

bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 

31. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, 

Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló szakemberekre is 

kiterjed. 

A szerződés megszűnése 

32. A szerződés a teljesítés alapján a vállalkozási díj kifizetésével válik teljessé. 

33. A szerződés megszűnik: 

a) ha Felek bármelyike a szerződéstől eláll 

b) ha a jelen szerződésben, vagy a Kbt-ben meghatározott felmondási, vagy elállási ok 

bekövetkezik. 

34. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben: 

• a Vállalkozó a kötelezettségeit a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal 

megszegi, vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét a Megrendelő a 

szerződésszegés orvoslására irányuló felszólítását követően a megjelölt és az ehhez 

szükséges ésszerű határidőn belül nem orvosolja, amennyiben a szerződésszegés 

Vállalkozó által orvosolható, és a Vállalkozó késedelmét írásban 3 napon belül nem menti 

ki. A Szerződés a felmondási ok bekövetkezését követő 3 nap elteltével mondható fel. 

 (Megrendelő egyoldalú és azonnali hatályú felmondását megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül 

különösen:) 

 a Megrendelő terhére elkövetett szándékos bűncselekmény és a feladatleírásban 

foglaltak súlyos megszegése, 
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 a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől 

elállhat a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

35. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállni, ha 

a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért a ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

36. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint jogképes szervezet, amely tekintetésben 

fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel   

A szerződés módosítása 

37. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése csak a szerződő felek egyetértésével, a Kbt. 141. §-

a - figyelemmel a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglaltakra is - és a Ptk. rendelkezései alapján lehetséges. 

38. Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, ha a Szerződés teljesítése során olyan tény vagy körülmény 

merül fel, amely alapján indokolt a Szerződés módosítása. Vállalkozó köteles a Szerződés módosítását 

kezdeményezni különösen, ha: 
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 Megváltozik a Szerződés teljesítésének bármely lényeges jellemzője, amennyiben a 

változás egyik szerződő félnek sem róható fel, és az a szerződés megkötésekor előre nem 

volt látható és a változásra tekintettel a fél a szerződést egyébként nem kötötte volna meg. 

39. Megrendelő a Vállalkozó módosítási javaslatáról az előterjesztéstől számított 10 munkanapon belül 

köteles nyilatkozni. Amennyiben Vállalkozó ezen időtartamon belül nem nyilatkozik, ha módosítás 

nélkül a szerződés teljesítése a Vállalkozótól a jelen szerződésbe foglaltakra figyelemmel nem elvárható, 

a Megrendelő a szerződést 60 napos felmondási idővel felmondhatja. 

Egyéb és záró rendelkezések 

40. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – a Kbt-ben meghatározott keretek között 

– nyilvános, illetve nyilvánosságra hozható. 

41. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése folytán a másik Szerződő 

Fél működésével kapcsolatban tudomásukra jutó, a másik Szerződő Fél lényeges jogos érdekét érintő 

tényeket, adatokat és információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik személlyel csak a másik fél 

előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában közölhetik. A titoktartási kötelezettség különösen vonatkozik 

az átadott, illetve megszerzett adatokra, információkra, a másik fél üzleti kapcsolataira és az általa 

használt üzleti módszerekre. 

42. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik Fél, a jelen pontban meghatározott 

titoktartási kötelezettségét megszegi, akkor köteles a másik Félnek okozott kárt megtéríteni és a másik 

Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

43. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesítése 

érdekében egymással együttműködnek, így különösen soron kívül tájékoztatják egymást mindazon 

körülményről, amely a megbízás foganatba menetelét érintheti. (csőd,- felszámolási-, végrehajtási 

eljárás, változás a szerződő felek tulajdonosainak személyében, vagy a szerződő felek bármelyikében 

bekövetkező átalakulás, szét- vagy különválás, beolvadás és összeolvadás.) 

44. Kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről:     

név:   Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

értesítési cím:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

tel. :   36-1-883-0800 

fax:   36-1-883-0841 
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e-mail:   horvathl@mva.hu 

Vállalkozó részéről:  ………….    

név:    

értesítési cím:   

tel. :    

fax:    

e-mail:    

45. Az e szerződésből eredő esetleges, tárgyalásos úton nem rendezett jogvita esetére a felek kikötik a Budai 

Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

46. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell eljárni.  

Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 eredeti példányban saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.  

 

Kelt:                         , 2017. év ……….. hó ………. napján. 

 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

Megrendelő 

dr. Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök és dr. Braun 

Márton ügyvezető igazgató 

 

_________________________________ 

Vállalkozó 

Képv. …………. (titulus) 

Melléklete: Felhívás, Dokumentáció, Feladatleírás, valamint a Vállalkozó ajánlata, amely fizikálisan 

azok nagy terjedelme miatt nincs a szerződéshez csatolva, 1-1 példány megtalálható mind a 

Megrendelőnél, mind pedig a Vállalkozónál. 
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VÁLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET – 2. rész 

 

mely létrejött egyrészről 

név:  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

székhely:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

adószáma:  19019233-1-43 

képviseli:  dr. Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök és dr. Braun Márton ügyvezető igazgató 

mint megrendelő, a továbbiakban: „Megrendelő” 

másrészről a 

név:    ……………………………........ 

székhely:   ……………………………........ 

adószáma:   ………………………………….. 

bankszámlaszáma:  ………………….................... 

képviseli:  …………………………........... 

mint vállalkozó, a továbbiakban: „Vállalkozó” 

között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

Közbeszerzési előzmények 

1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 117. §-a 

alapján a Kbt. Harmadik Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerint 

kialakított közbeszerzési eljárást folytatatott le Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátása 

a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015- számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projekt keretében” tárgyban. Megrendelő a Közbeszerzési Értesítő 

2017/70 számában 2017. május hó 04-én K.É. 3790/2017 iktatószámon felhívást tett közzé. Az eljárás 

nyertese a 2. rész tekintetében Vállalkozó lett, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-

érték arány, mint értékelési szempont alapján.  

2. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően a Felek a 

szolgáltatás teljesítése érdekében az alábbi szerződést kötik. 

3. A Megrendelő a beszerzés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai követelményeit a 

Közbeszerzési Dokumentum 3. kötetét képező Feladatleírásban határozta meg részletesen. A 
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Felhívás, a Dokumentáció, a Feladatleírás és a nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képezi. 

4. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat értékelte, melynek eredményeként a 

közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó lett.  

5. Megrendelő a szerződéskötés során a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint járt el, amely szerint csak az 

eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha 

őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

6. Amennyiben jelen szerződésben és annak mellékleteiben ellentmondás áll fenn, úgy elsődlegesen a 

jelen szerződésben, ezt követően a Felhívásban, a Dokumentációban, illetőleg az ajánlatban foglalt 

rendelkezések az irányadóak (ebben a sorrendben). 

A megrendelés létrejötte:  

7. Megrendelő - a Vállalkozó által benyújtott Képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátása a 

„GINOP-5.2.2-14-2015-00015- számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projekt keretében tárgyú közbeszerzési ajánlata alapján - megbízza 

Vállalkozót a 3. kötet szerinti feladatok ellátásával. 

8. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti megrendelést a szerződés aláírásával elfogadja. 

9. Megrendelő a képzés megtartásához szükséges, a pályázat során kötelezően megvalósítandó 

tevékenységeket leíró szakmai dokumentumokat – mint a pályázat vonatkozó részét, 

kapcsolattartók, szakmai vezetők listáját és a résztvevők körét – a szerződés aláírását követően 

köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a felek által egyeztetett időpontban. 

A szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helyei 

10. Elvégzendő feladatok teljesítésének határideje a jelen szerződés megkötésének napjától számított 10 

hónap. A teljesítés helyei: az Észak-Magyarországi régió települései: 

Cigánd, Edelény, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Mezőcsát, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok, 

Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj, Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, 

Gyöngyös, Hatvan, Heves, Pétervására, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Salgótarján, 

Szécsény. 
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Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

11. Vállalkozó a felhívás II.1.4. pontjában meghatározott feladatok ellátására köteles:  

- Megrendelő kijelölt képviselője: 

név:   Horváth László 

értesítési cím:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

tel. :   36-1-883-0800 

fax:   36-1-883-0841 

e-mail:   horvathl@mva.hu 

 - Vállalkozó kijelölt képviselője:    

név:    

értesítési cím:   

tel. :    

fax:    

e-mail:    

12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele tekintetében 

kizárólag az ajánlatában foglaltak szerint jár el, melynél figyelembe vette a Kbt. 65. §-ának előírásait. 

13. Jelen szerződés 11. pontjában meghatározott felek személyében történő változás esetén a felek 

kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása 

esetére a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 

A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

14. Megrendelő köteles  

a. Vállalkozó számára előzetes egyeztetés alapján személyes konzultációs lehetőségeket 

biztosítani a szerződés időtartama alatt, a kapcsolattartást folyamatosan fenntartani e-

mailen, telefonon. 

b. Vállalkozó számára a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat 

biztosítani, a vállalkozó részéről előzetesen írásban megküldött információs igénylista 

szerint. 

A vállalkozási díj 
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15. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért az alábbi vállalkozási díj 

illeti meg. 

[összeg számokkal] Ft + [ÁFA mértéke] % ÁFA, azaz [összeg betűkkel] Forint + [ÁFA mértéke]% 

általános forgalmi adó. 

Fizetési feltételek 

16. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. 

17. A kifizetés utófinanszírozással valósul meg előleg fizetéssel. Ajánlatkérő előleget az alábbiak alapján 

biztosítja: 

Megrendelő a Vállalkozót megillető vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének 

lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. A vállalkozási szerződés aláírását követően előlegszámla 

benyújtásával a Megrendelő átutalja az előleget. A Megrendelő havi teljesítés elismerésekor - hibátlan 

teljesítés esetén - rögzíti a számla kibocsátás jogosultságát, a Vállalkozó a havonta kiállított 

számlákban folyamatosan tünteti fel az előlegszámla összegének figyelembevételét. Megrendelő nem 

kér biztosítékot az előleg-visszafizetésre vonatkozóan.         

Megrendelő részszámlázást biztosít képzés esetén csoportonként; tanácsadás és mentorálás 

tevékenységek esetén havi bontásban. A vállalkozási díj megfizetése a Megrendelő által a nyertes 

ajánlattevő teljesítésének elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követően, az adott 

képzés tekintetében kiállított számla ellenében átutalással történik a lentebb részletezettek szerint. A 

vállalkozási díjat Megrendelő a szolgáltatás teljesítésigazolással igazolt teljesítését (adott képzés 

teljesítése) követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei 

kézhezvételét követően a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg. 

Tanácsadási és mentorálási szolgáltatások tekintetében a vállalkozási díjat Megrendelő a szolgáltatás 

teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak 

megfelelő számla és mellékletei kézhezvételét követően a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési 

határidővel, átutalással fizeti meg. 

18. A Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint havonta, tárgyhónapot követő 5 munkanapig felvett teljesítésigazolás 

alapján kiállított számla alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az igazolt teljesítés ellenértékének 

kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően 30 napon belül, banki átutalással, számla 

ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (2) és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében 

foglaltak szerint. 
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19. A Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a 

Vállalkozónak számla leadásakor 30 napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást nyújt be arról, 

hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 

időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, melyet a Megrendelő ellenőriz.  

20. A pénzügyi teljesítés időpontja az a nap, amikor a Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára átutalta 

az esedékes vállalkozási díjat. 

21. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költséget, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k), ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak.  

22. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

23. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetékessége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Szerződés biztosító megerősítése 

24. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a a késedelem minden naptári napján (minden 

megkezdett nap egy teljes napnak számít). A késedelmi kötbér maximális összege a nettó 

vállalkozási díj 10%-a. Ennek elérése esetén Megrendelő elállásra jogosult. A kötbérre vonatkozó 

előírásokra a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

25. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a. A Megrendelő meghiúsulás esetén azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést, és kötelezheti Vállalkozót a nettó vállalkozási díj 10 %-nak 

megfizetésére, valamint érvényesítheti ezen összeg feletti, a szerződésszegésből eredő, igazolt 

kárainak megtérítését Vállalkozótól. 

Titoktartás 

26. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 

megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és 

foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében 

hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
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27. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya 

alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, 

tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos 

formában került a birtokukba.  

28. Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya alá tartozó 

feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót illető minden adatot, üzleti titkot és 

bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában 

került birtokába. 

29. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

30. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, 

bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő 

átadására. 

31. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, 

Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló szakemberekre is 

kiterjed. 

A szerződés megszűnése 

32. A szerződés a teljesítés alapján a vállalkozási díj kifizetésével válik teljessé. 

33. A szerződés megszűnik: 

a. ha Felek bármelyike a szerződéstől eláll 

b. ha a jelen szerződésben, vagy a Kbt-ben meghatározott felmondási, vagy elállási ok 

bekövetkezik. 

34. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben: 

• a Vállalkozó a kötelezettségeit a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal 

megszegi, vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét a Megrendelő a 

szerződésszegés orvoslására irányuló felszólítását követően a megjelölt és az ehhez 

szükséges ésszerű határidőn belül nem orvosolja, amennyiben a szerződésszegés 

Vállalkozó által orvosolható, és a Vállalkozó késedelmét írásban 3 napon belül nem menti 

ki. A Szerződés a felmondási ok bekövetkezését követő 3 nap elteltével mondható fel. 
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 (Megrendelő egyoldalú és azonnali hatályú felmondását megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül 

különösen:) 

 a Megrendelő terhére elkövetett szándékos bűncselekmény és a feladatleírásban 

foglaltak súlyos megszegése, 

 a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől 

elállhat a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

szerződés nem semmis. 

35. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért a ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból.  

36. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

c) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint jogképes szervezet, amely tekintetésben 

fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  

d) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes jog szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel   

A szerződés módosítása 
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37. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése csak a szerződő felek egyetértésével, a Kbt. 

141. §-a - figyelemmel a Kbt. 142. § (3) bekezdésében foglaltakra is - és a Ptk. rendelkezései alapján 

lehetséges. 

38. Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt, ha a Szerződés teljesítése során olyan tény vagy 

körülmény merül fel, amely alapján indokolt a Szerződés módosítása. Vállalkozó köteles a Szerződés 

módosítását kezdeményezni különösen, ha: 

 Megváltozik a Szerződés teljesítésének bármely lényeges jellemzője, amennyiben a 

változás egyik szerződő félnek sem róható fel, és az a szerződés megkötésekor előre nem 

volt látható és a változásra tekintettel a fél a szerződést egyébként nem kötötte volna meg. 

39. Megrendelő a Vállalkozó módosítási javaslatáról az előterjesztéstől számított 10 munkanapon belül 

köteles nyilatkozni. Amennyiben Vállalkozó ezen időtartamon belül nem nyilatkozik, ha módosítás 

nélkül a szerződés teljesítése a Vállalkozótól a jelen szerződésbe foglaltakra figyelemmel nem 

elvárható, a Megrendelő a szerződést 60 napos felmondási idővel felmondhatja. 

Egyéb és záró rendelkezések 

40. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés – a Kbt-ben meghatározott keretek 

között – nyilvános, illetve nyilvánosságra hozható. 

41. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése folytán a másik 

Szerződő Fél működésével kapcsolatban tudomásukra jutó, a másik Szerződő Fél lényeges jogos 

érdekét érintő tényeket, adatokat és információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 

személlyel csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában közölhetik. A titoktartási 

kötelezettség különösen vonatkozik az átadott, illetve megszerzett adatokra, információkra, a másik 

fél üzleti kapcsolataira és az általa használt üzleti módszerekre. 

42. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik Fél, a jelen pontban meghatározott 

titoktartási kötelezettségét megszegi, akkor köteles a másik Félnek okozott kárt megtéríteni és a 

másik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

43. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesítése 

érdekében egymással együttműködnek, így különösen soron kívül tájékoztatják egymást mindazon 

körülményről, amely a megbízás foganatba menetelét érintheti. (csőd,- felszámolási-, végrehajtási 

eljárás, változás a szerződő felek tulajdonosainak személyében, vagy a szerződő felek bármelyikében 

bekövetkező átalakulás, szét- vagy különválás, beolvadás és összeolvadás.) 
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44. Kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről:     

név:   Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

értesítési cím:  1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

tel. :   36-1-883-0800 

fax:   36-1-883-0841 

e-mail:   horvathl@mva.hu 

Vállalkozó részéről:  ………….    

név:    

értesítési cím:   

tel. :    

fax:    

e-mail:    

45. Az e szerződésből eredő esetleges, tárgyalásos úton nem rendezett jogvita esetére a felek kikötik a 

Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

46. A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell 

eljárni.  

Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 eredeti példányban saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.  

 

Kelt:                         , 2017. év ……….. hó ………. napján. 

 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

Megrendelő 

dr. Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök és dr. Braun 

 

_________________________________ 

Vállalkozó 
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Márton ügyvezető igazgató Képv. …………. (titulus) 

Melléklete: Felhívás, Dokumentáció, Feladatleírás, valamint a Vállalkozó ajánlata, amely fizikálisan 

azok nagy terjedelme miatt nincs a szerződéshez csatolva, 1-1 példány megtalálható mind a 

Megrendelőnél, mind pedig a Vállalkozónál. 

 



„Vállalkozási szerződés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-
Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-

Magyarországi Régióban” projektek keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.” 

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

80 
 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

3. kötet 

 

 

 

 

 

 

FELADATLEÍRÁS 
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FELADAT LEÍRÁS – 1. rész vonatkozásában 

A FELADAT TÁRGYA:  

1. RÉSZ I.TEVÉKENYSÉG 

KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA A „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 SZÁMÚ, FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN” PROJEKT 

KERETÉBEN  

Több ütemben, 2 db egymásra épülő vállalkozói akkreditált képzés/képzéssorozat teljes körű 

lebonyolítása a Nyugat-Dunántúli régió területén a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt kiválasztási 

folyamatában továbbjutott, Támogatási Szerződéssel rendelkező fiatalok számára. A képzésekhez 

szükséges különböző, egymásra épülő tananyagok rendelkezésre bocsátása.  

 

A képzések megkezdése előtt a pályázat szempontrendszere szerinti előzetes tudásszint felmérése, 

kiértékelése.  

 

Fiatalok vállalkozóvá válását támogató, megalapozó vállalkozási és vállalkozás működésével 

kapcsolatos:  

- Vállalkozói alapozó ismeretek képzés és 

- Vállalkozóvá válást, vállalkozásindítást, vállalkozás működését és vállalkozói kompetenciafejlesztést 

segítő képzés/ek megvalósítása a Műszaki leírásban megadott tartalom, képzés időtartamok, résztvevő 

szám szerint. A képzési helyszínek száma a jelentkezők területi megoszlásának függvénye. Várható 

képzési helyszínek: kizárólag a megbízóval előre egyeztetett helyszínek lehetnek, a helyszínek 

biztosítása az ajánlattevő feladata. 

 

Egyéb követelmények: 

 A nyertes pályázó biztosítja a képzési tananyagot 200 fő hallgató és a trénerek részére történő 

rendelkezésre állását, a képzés lezárása, hallgatók értékelése, adminisztráció.  

 képzés megtartása: 20-25 fős csoportokban történhet 

 a helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő 

felszereléssel szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása 
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szükséges. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszín és terembiztosítás elvégzéséhez szükséges 

szerevezési, utazási költségeket. 

 Képzés óraszáma: 72+8 képzési óra.  

 Képzésbe résztvevők száma:  

A Nyugat-dunántúli régióban: 200 fő  

 

A képzést mindaddig kell végezni, amíg a képzésben résztvevő, két régióban összesen 200 fő képzésbe 

vonása megtörténik, melyből 170 fő sikeres záróvizsgát nem tesz és minimum 127 db ajánlatkérő által 

elfogadott és jóváhagyott GINOP-5.2.3 komponensre alkalmas üzleti tervvel nem rendelkezik, 

melynek kritériumrendszere az alábbi:   

 a képzésben résztvevők –akik egyéni tudásszint felmérését követően kerültek be a programba – a 

képzés és a képzés befejezését követően rendszeres segítségben részesülnek üzleti terveik 

elkészítésében. A szolgáltatás eredményeként vállalkozásuk indítását megalapozó üzleti tervek 

kerülnek kidolgozásra.  

 Az üzleti tervet a konstrukció keretében kiválasztott vállalkozásfejlesztést regionálisan támogató 

szolgáltató szerv értékeli és hagyja jóvá, vagy utasítja el az együttműködések keretében kialakított 

egységes szempontrendszer és módszertan alapján.  

 A projekt keretében a konvergencia régiókban megvalósítási hely alapján kiválasztott szolgáltató 

szervezetek együttműködnek egymással az üzleti terv egységes tartalmi és formai 

elemeit/specifikációját, valamint az üzleti tervek elbírálásának szempontrendszerén és 

módszertanán, amelynek alapján a benyújtott üzleti tervek egységesen kerülnek elbírálásra.  

 Az üzleti terv értékelésének kritériumrendszerét ajánlattevő legkésőbb a képzés megkezdéséig 

rendelkezésre bocsátja. 

A képzés forgatókönyvét, az oktatói és hallgatói segédanyagokat, a nyomtatott formátumú 

tankönyveket megfelelő számban az ajánlattevő biztosítja. 

 

A.  Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás  

 

A képzési tevékenységeket megalapozza a bevontak által az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott 

jelentkezési lapban megfogalmazott, a motivációs leírás és a kompetenciamérés, majd egy 

igényfelmérést követően a fejlesztési szükségletekről kialakított fejlesztési terv (a hatékonyság 

érdekében profilok szerint kategorizálva, és nem egyedi tervekként jelennek meg). E profil-kategóriákat 

figyelembe véve kell, hogy megszervezésre kerüljön a későbbiekben a speciális képzési és tanácsadási 
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tevékenység. Az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítást szükségességét várja el képzésbe vont 

jelentkezőnkként. 

 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Az előzetes tudásszint felmérés elvégzéséről hallgatónkénti értékelő lapok készítése, hallgatónkénti 

értékelés elvégzése. 

 

 B. Képzésszervezési tevékenységek; képzési helyszínek és képzők biztosítása ciklikusan, 

megyénként  

 

A bevont fiatalok számára (szakaszonként és csoportonként) 72 órás (9 modul x 8 óra) általános 

vállalkozási képzések lebonyolítása a három megyében, több projektszakaszban (20-25 fős csoportok, 

a jelentkezők számától függően megállapított helyszíneken). A konkrét képzési helyszíneket a bevont 

személyek igényeihez szükséges igazítani attól függően, hol került bevonásra a szükséges létszám. A 

megyeszékhely mellett nagyobb térségi központokban is indíthatók a csoportok (a végső beosztás a 

jelentkezési lapokból feldolgozott információk alapján alakul ki). A célcsoport a legmegfelelőbb város és 

a legmegfelelőbb térségi központ jelentkezési lapon történő megjelölésével tudják jelezni a képzésük 

optimális helyszínét. 

 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: A képzés jelenléti ívein szerepelnek a képzési helyszínek. 

 

C.  Általános vállalkozási képzések megvalósítása ciklusokban és min. 3 helyszínen: vállalkozás 

létrehozását és vállalkozóvá válást segítő, ill. a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések  

 

A képzéseket modulrendszerben szükséges biztosítani, lehetővé téve, hogy a 2 modult (9 tanegységet) 

az igényekhez illeszkedő időbeosztásban végezzék el a résztvevők. A képzések tudásméréssel 

végződnek, az eredményesen teljesítők tanúsítványt kapnak. 

 

Az általános vállalkozási képzések (vállalkozás létrehozását és vállalkozóvá válást segítő, ill. a 

vállalkozási működésével kapcsolatos képzések) az alábbi területeken és óraszámban kerülnek 

megvalósításra: 
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Képzési modulok és tanegységek óraszám  

I. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modul 32 

Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana tanegység 8 

Stratégiai tervezés tanegység 8 

Marketing és piaci ismeretek tanegység 8 

Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek tanegység 8 

II. Vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modul 40 

Gazdasági, jogi ismeretek tanegység 8 

Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek tanegység 8 

Marketing és értékesítés tanegység 8 

Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek tanegység 8 

Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése tanegység 8 

összesen  72 

 

I. 1. tanegység: Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana  

A tanegység célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá 

válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és 

kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására, betekintést nyerjenek a vállalkozás 

létrehozása, indítás során felmerülő alapvető gazdasági és cégalapítási ismeretekbe.  

 Képesség a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő 

vállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására 

 Mérlegelési és döntési képesség a különböző vállalkozási formák közül 

 Vállalkozások gazdasági környezetének megismerése 

 A vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges alapvető gazdálkodási ismeretek 

megszerzése 
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II. 2. tanegység: Stratégiai tervezés 

A tanegység célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá 

válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és 

kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására, betekintést nyerjenek az üzleti tervezés, 

a vállalkozásindítás és -működtetés során felmerülő vezetői, stratégiai tervezési területekbe. 

Tudatosításra kerülnek a vállalkozás indításához és eredményes működtetéséhez szükséges vállalkozói 

készségek, ismerjék meg a különböző tervezési módszereket, képessé váljanak egy vállalkozás 

küldetését, jövőképét meghatározni.   

 Vállalkozói ismeretek tudatosítása, bővítése 

 Tervezési technikák, módszerek megismerése, üzleti terv készítése 

 Küldetés és jövőkép: stratégiai és operatív tervezés 

 A vállalkozások erőforrásai, folyamatai, vállalkozás indításának infrastrukturális, tárgyi és 

személyi feltételrendszerével 

 A vezető funkciói: tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés 

 

I. 3. tanegység: Marketing és piaci ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a marketing területéről, 

valamint megismerjék a piac szereplőit, működését, jellemzőit. A résztvevők olyan ismereteket 

sajátítsanak el, melynek során alkalmassá válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti 

keretekben működő mikro- és kisvállalkozások létrehozása előtt és az alapításkor a piaci igények 

felmérésére, a marketing tevékenység tudatos és fogyasztói igényekre alapozott tervezésére. 

 Alapvető piaci ismeretek a piac szereplőiről, működéséről, jellemzőiről 

 Marketing fogalma, jelentősége a vállalkozás életében 

 A marketing-mix elemei 

 A piackutatási feladatok szervezése, eredmények értelmezése 

 A piaci indikátorok, a piacszegmentálás alapjai 

 

II. 4. tanegység: - Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a vállalkozás indítás során 

felmerülő pénzügyi tervezési, finanszírozási területekről. 
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 A vállalkozások pénzügyei: alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek, adófajták ismerete 

 A pénzforgalommal, banki műveletekkel, pénzpiaccal kapcsolatos alapfogalmak megismerése 

 Vállalkozása kiadásainak, bevételeinek és likviditásának tervezésének módszertana 

 Vállalkozás finanszírozási lehetőségeinek megismerése 

 

II. 1. tanegység: Gazdasági, jogi ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás hatékony és versenyképes 

működtetéséhez szükséges alapvető gazdasági és jogi ismereteket, és napi döntéseik során képesek 

legyenek ezek használatára.  

 Társasági jogi alapfogalmak, társasági formák ismerete  

 Alapvető gazdasági ismeretek  

 A piac működési mechanizmusának megismerése, a gazdasági szereplők beazonosítása  

 A piaci verseny formáinak, a keresleti és kínálati oldal jellemzőinek megismerése  

 

II. 2. tanegység: Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő 

pénzügyi, adóügyi, számviteli, vám és társadalombiztosítási alapfogalmakat és szabályokat, és ezeket 

képesek legyenek használni napi döntéseikhez.  

 Pénzügyi ismeretek, pénzforgalommal, banki műveletekkel, pénzpiaccal kapcsolatos 

alapfogalmak ismerete  

 A számviteli ismeretek, számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és 

összefüggések ismerete  

 A legfontosabb adófajták és az adózás rendjével kapcsolatos szabályok ismerete ill. alkalmazásuk 

képessége  

 Vám és társadalombiztosítási ismeretek  

 Adatszolgáltatás biztosítása a könyvelő, a bank, a hatóságok felé  

 Mérleg, eredmény-kimutatás, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartások értelmezése  

 Eredményterv, likviditási terv összeállításának képessége  

 

II. 3. tanegység: Marketing és értékesítés  
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A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő 

marketingstratégiai, tervezési elemeket és a marketingtevékenység gyakorlatát.  

 A piackutatási feladatok szervezése, eredmények értelmezése  

 A marketingdöntések előkészítéséhez szükséges anyagok beszerzése, elkészítése, döntéshozatal  

 Marketing- és reklámtervek, valamint programok kialakításában, végrehajtásában való részvétel  

 A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési 

feladatok végrehajtása  

 Közösségi marketing  

  Értékesítési feladatok támogatása, a személyes eladás hatékonyságát segítő feladatok 

végrehajtása  

 Online marketing alapok  

 Keresőoptimalizálás, hatékony online hirdetések, email-marketing  

 A közösségi média felhasználása a marketingben  

 Ingyenes ill. költséghatékony lehetőségek az online értékesítésben  

 Eladás-ösztönzési akciók szervezése, lebonyolítása  

 

II. 4. tanegység: Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül 

szükséges alapvető gazdálkodási, munkaszervezési, foglalkoztatási és munkaügyi ismereteket, 

megismerjék a munkaszervezés lehetőségeit, megismerjék a foglalkoztatással kapcsolatos legfontosabb 

szabályokat és kötelezettségeket.  

 Munkaügyi ismeretek, munkajogi ismeretek  

 Foglalkoztatási ismeretek, foglalkoztatási formák és szabályok  

 Szervezeti felépítés formái, döntési és felelősségi körök kialakításának lehetőségei  

 Hatékony munkaszervezés képessége  

 A vállalati szervezet és a szervezet működését befolyásoló szabályok ismerete  

 Tulajdonosi, menedzsment- és alkalmazotti érdekek ismerete, összehangolásának képessége  

 Gazdálkodási ismeretek, fejlesztési, beruházási, finanszírozási döntések előkészítésének 

képessége a vállalkozás gazdálkodási adatainak segítségével  

 

II. 5. tanegység: Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése  
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A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment alapjait, a vállalkozás napi 

működtetéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket, folyamatokat, képesek legyenek áttekinteni, 

tervezni, szervezni, irányítani és ellenőrizni az operatív működést  

 Projektmenedzsment ismeretek elsajátítása  

 A vállalkozás technológiai folyamatainak ismerete  

 A legfontosabb gazdasági döntések (árképzés. fejlesztés, leépítés, beruházás, hitelfelvétel) 

meghozatalához szükséges információk meghatározásának képessége  

 A vállalkozás ügyfelei megismerésének formái, a piaci alkalmazkodás lehetséges módjainak 

ismerete, tágabb környezetének ismerete  

 Ajánlat, árajánlat, tárgyalás, versenytárgyalás szabályainak ismerete, ezekkel kapcsolatos 

cselekvés és döntés képessége  

 A vállalkozás növekedési lehetőségeinek ismerete; tőkeallokáció lehetőségeinek ismerete  

 

Számszerű elvárások: 

 

RÉGIÓ 
Bevont 

létszám 

Csoport-

nagyság 

Csoportok 

száma min. 

Modulok 

(képzési 

napok) 

száma 

Egy 

modul 

óraszá

ma 

Össz- 

óraszám 

Nyugat-

Dunántúli 
200 20-25 fő 10 9 8 72 

 

 

Egyéb követelmények: 

 A képzéshez kapcsolódóan megkötendő szerződés: képző intézmény és egyén között: 

felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint 

 A képzés lezárásaként tananyag záróvizsga, ajánlattétellel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott 

kimeneti vizsga sor alapján, lebonyolítása, kiértékelése, dokumentálása  

 

Teljesítésigazolás kiállításának feltétele:  

Az adott időszakban megtartott képzésre vonatkozó dokumentumok benyújtása, valamint az elvárt 

létszám szerinti dokumentáció átadása és elfogadása az Ajánlatkérő által: felnőttképzési szerződések, 

haladási naplók, jelenléti ívek, lemorzsolódási jegyzőkönyvek, elégedettségi kérdőívek, képzési 
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csoportonkénti záró jegyzőkönyvek, tanúsítványok a képzést / képzéseket eredményesen elvégzett 

résztvevők részére, a tanúsítványok átvételi bizonylata(i). A dokumentumok benyújtása a projektvezető 

és az oktatói szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember 

ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint 

akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői 

tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

Az előírt tananyagokkal kapcsolatos formai követelmények: 

A benyújtott tananyagoknak lektori jelentéssel kell bírniuk, mely igazolja, hogy jelen közbeszerzési 

kiírás tananyagra vonatkozó műszaki-szakmai tartalom specifikációnak megfelelnek. 

Az oktatási tevékenység támogatását képező tananyagok és segédanyagok elkészítése a megadott 

tartalom szerint, és annak elektronikus és nyomtatott változatban történő rendelkezésre bocsátása a 

részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg. 

A fenti dokumentumokat és tankönyveket az Ajánlattevő a dokumentáció részeként átadja Ajánlatkérő 

részére. 

A képzési tananyagok kialakítása a TÁMOP 2.6.1. „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” projekt 

keretein belül létrejött a felnőttképzési akkreditáció és engedélyezési eljárás szerint  kialakított 

sztenderdekre kell, épüljön. 

A tananyag kidolgozásának további szempontjai: 

1. Formátumában, szerkesztésében modern, látványos, lendületes vizuális elemeket tartalmazzon.  

2. Gyakorlatias legyen 

A létrehozandó tananyag dokumentumai és formátumuk: 

- Tankönyv: (elektronikus változata: doc, és nyomdai kivitelezésre, szerkesztésre alkalmas 

formátumban) 

- Tanári segédletek: fejezetenként (ppt formátumban) 

- Munkafüzet: gyakorló feladatokkal, mely követi az üzleti terv fejezeteinek struktúráját (doc 

formátumban) 

A tankönyvek elkészítésének további szempontjai: B5 (165x235mm) méretű, belív: 20-40 oldal, 80gr 

ofszet papír, 1+1 szín fekete, borító: 4 oldal, 250gr matt műnyomó, 4+1 szín + lakk, ragasztókötés. 

A tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás volumennel várja el 

az ajánlatkérő. A sokszorosítás az ajánlattevő feladata. 

 

.D. Kompetenciafejlesztő speciális képzések ciklusokban és min. 3 helyszínen: Vállalkozói 

kompetencia-fejlesztés 
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Az általános vállalkozási képzések mellett szükség van speciális, a vállalkozás sikeres működtetéséhez 

és irányításához szükséges vezetői készségek, képességek elsajátítására is. A célcsoport számára az 

általános képzések lebonyolítását követően, a tanácsadással párhuzamosan lehetőség nyílik egy további 

képzési nap elvégzésére is, amelyen a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés és motiválás 

képességüket, valamint kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségüket, 

kreativitásukat fejleszthetik; továbbá megismerhetik a különböző tárgyalási és prezentációs technikákat, 

konfliktuskezelési módokat, ismereteket szerezzenek a hatékony időgazdálkodásról és delegálásról. 

Ezen túlmenően – a fejlesztés következő szakaszára tekintettel – bevezetést kapnak az üzleti terv 

elkészítésének módszertanába is. 

Képzés, óra megbontás:  

Vállalkozási, vállalkozói kompetenciafejlesztés 100% 8 óra 

Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó 50% 4 

Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése 50% 4 

 

A kompetenciafejlesztő képzéseket a nyugat-dunántúli régióban 200 főnek biztosítja. Egy képzési napon 

egyszerre 20-25 fő részvételével lehet számolni; a minimumlétszámnak megfelelően a nyugat-dunántúli 

régióban 10 csoportban valósulnak meg a képzések, 3 helyszínen, a képzési napok száma 2 egy modul 

óra száma 4 összes óraszám 8 óra. 

RÉGIÓ Bevont 

létszám 

Csoport-

nagyság 

Csoportok 

száma min. 

Modulok 

(képzési 

napok) 

száma 

Egy 

modul 

óraszá

ma 

Össz- 

óraszá

m 

Nyugat-

Dunántúli 

200 20-25 fő 10 2 4 8 

 

Modul leírások:  

1. modul: Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó  
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A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás sikeres működtetéséhez és irányításához 

szükséges vezetői készségeket, képességeket, fejlődjön önismeretük, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségük, kreativitásuk, megismerjék a 

különböző tárgyalási és prezentációs technikákat, konfliktuskezelési módokat, a tervezés, szervezés, 

irányítás, ellenőrzés és motiválás képességét.  

 Kapcsolatteremtés és együttműködési esetgyakorlatok  

 Vállalkozói, vállalkozási kompetenciák fejlesztése  

 Tárgyalás technikák és prezentációs technikák a gyakorlatban, a sikeres tárgyalás alapjainak 

elsajátítása  

 Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, motiválás  

 

2. modul: Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése  

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az üzleti tervezés fortélyait, megismerjék az előkészítése, 

információ gyűjtés és elemzés folyamatát, az üzleti tervkészítés lépéseit, az üzleti terv aktualizálását és 

operatív megvalósítását. A vállalkozás sikeres irányításához szükséges ismereteket szerezzenek a 

hatékony időgazdálkodásról és delegálásról.  

 A stratégiai tervezés előkészítése, információ gyűjtés és elemzés folyamata  

 A stratégiai terv készítés lépései  

 A stratégiai terv aktualizálása és operatív megvalósítása  

 Hatékony időgazdálkodás és delegálás a gyakorlatban  

 

Teljesítésigazolás kiállításának feltétele: 

Felnőttképzési szerződések, haladási naplók, jelenléti ívek, lemorzsolódási jegyzőkönyvek, 

elégedettségi kérdőívek, képzési csoportonkénti záró jegyzőkönyvek, tanúsítványok a képzést / 

képzéseket eredményesen elvégzett résztvevők részére, a tanúsítványok átvételi bizonylatai. A 

dokumentumok benyújtása a projektvezető és az oktatói szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes 

közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem 

biztosíthatják a képzést trénerként, mint akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti 

tervezéshez kapcsolódó szakértői tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

E.  Képzések zárása: vizsgával; tanúsítványok kiadásával történik. 
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1. RÉSZ II. TEVÉKENYSÉG 

TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA A „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 SZÁMÚ, FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN” PROJEKT 

KERETÉBEN  

A.  Üzleti terv megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása 3 óra/fő keretben 

 a nyugat-dunántúli régióban 200 fő (a I. pontban kifejtett képzésben részt vevő fiatal) részére 

 

A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az alábbi szakterületen 

jártas szakértők kerülnek bevonásra: 

 vállalkozás indításával kapcsolatos információk, 

 adózási ismeretek, 

 költségkalkulációk, 

 árképzés, árstratégia, 

 arculatterv, arculati kézikönyv kialakítása, 

 projekttervezés 

 pénzügy, 

 marketing, 

 számvitel, 

 IT, 

 munkaügy, 

 jog témakörökben 

 

A célcsoportba tartozó fiatalok az ügyféltalálkozók, műhelyfoglalkozások során, e célra biztosított 

ügyfélpontokon, vagy a célcsoporttag és a tanácsadó egyeztetése szerinti helyszínen vehetnek igénybe 

egyéni tanácsadást.  

 

A tanácsadás megvalósulhat: 

 személyes találkozón 

 telefonon 

 e-mail levelezés útján. 
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A tanácsadás elsődleges célja a képzésben részt vevő fiatalok Üzleti Tervének elkészítésének szakmai 

támogatása, melyhez az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott „Előzetes Üzleti Terv Véleményezés” 

dokumentumot szükséges alapul venni. 

Az üzleti terv elkészítése során a szolgáltató és a fiatal leendő vállalkozó feladata, hogy felkutassák az 

egyéb pénzügyi eszközöket, amellyel a fiatal az induló vállalkozását támogatni tudja önfoglalkoztatása 

és a vállalkozása önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-

vállalkozások fejlesztését célzó programok).  

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a programba bevont fiatalok eltérő volumenben igényelhetik a fentiekben 

rögzített óraráfordítást, illetve különböző alkalomszámmal kereshetik meg az Ajánlattevőt. 

Amennyiben a fentiek szerinti időtartamtól és összes időráfordítástól egy adott célcsoporttag 

kevesebbet igényel a vele folytatott utolsó tanácsadási alkalom ügyfélkapcsolati adatlapján kérjük 

rögzíteni az adott személyre fordított kisebb volumenű tevékenységet. Az egy személy által igénybe 

nem vett szolgáltatási időtartam átcsoportosítható más személyekhez, tehát ezek a személyek annyival 

hosszabb időtartamban vehetnek igénybe szolgáltatást, amennyivel kevesebb időtartamban vettek 

igénybe mások. A többlet időráfordítást csak akkor fogadja el Ajánlatkérő, ha Ajánlattevő 

ügyfélkapcsolati adatlappal igazolja, hogy mely személyektől történt az átcsoportosítás. 

Az egyéni kapcsolatfelvétel végeredménye az elfogadásra benyújtott Üzleti Terv. 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: Ügyfélkapcsolati adatlap- vázlatos emlékeztetővel a 

tanácsadás témáiról, tanácsadó aláírása, képzésbevont fiatal aláírása (amennyiben személyesen történik 

a tanácsadás).  A www.mva.hu/ugyfelkapcsolat felületen a kitöltött ügyfélkapcsolati adatlapok 

adattartalmának feltöltése, a telefonos tevékenységről készített összegző kimutatás eljuttatása az MVA 

számára minden elszámoláshoz csatoltan. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a 

tanácsadási szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember 

ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint 

akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői 

tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

 B. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális kiscsoportos tanácsadás  

 a nyugat-dunántúli régióban 10 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 

pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (320 szakértői órát jelent) 

 

http://www.mva.hu/ugyfelkapcsolat
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A kiscsoportos tanácsadások az egyéni igények és szükségletek szerint meghatározott, kiemelt 

témákban kerülnek megrendezésre, pl.:  

 marketing, értékesítés  

 online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás  

 menedzsment-tanácsadás  

 technológiai-fejlesztési tanácsadás  

 pénzügyi tanácsadás  

 logisztikai tanácsadás  

 adótanácsadás.  

 

A csoportos tanácsadási tevékenységet a fent sorolt (a későbbiekben, az igények alapján kiegészítendő) 

lehetséges területből minden, képzésben részt vett csoport számára 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában 

kerül megrendezésre.  

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: a csoportos tanácsadási tevékenység jelenléti ívei, 

fotódokumentáció és előadási anyagok. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a tanácsadási 

szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével 

történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint akik időben 

párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői tevékenységet, 

tanácsadást nyújtják. 

 

1. RÉSZ III. TEVÉKENYSÉG 

MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA A „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 SZÁMÚ, FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN” PROJEKT 

KERETÉBEN  

A mentorálási szolgáltatást a nyugat-dunántúli régióban 90 db, projekt keretében létrejött 

vállalkozás számára szükséges biztosítani. 

A nyertes Ajánlattevő feladata a nyugat-dunántúli régióban 4 szakember biztosítása a tevékenység 

ellátására. 

A nyertes Ajánlattevő által olyan szakértői kör kialakítása és biztosítása az elvárás, amely az alábbi 

szakterületek mindegyikét lefedi: 
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 marketing 

 jog 

 pénzügy 

 számvitel 

 adó, vám, társadalombiztosítás 

 munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek 

 foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek 

 projektmenedzsment 

 online megjelenés 

 minőségbiztosítás 

 egyéb, a vállalkozás működtetésével összefüggő szakterületek 

 

A mentorálási tevékenység az alábbi területeket érinti: 

 személyes segítségnyújtás egyéni igények szerint 

 eligazodás a napi ügyekben, feladatokban 

 időtervezés támogatása 

 szociális, mentális támogatás 

 készségek és képességek feltárása 

 a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányainak feltérképezése 

 a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányát meghatározó tényezők megállapítása 

 önismeret erősítése, személyiségfejlesztés 

 egyéni fejlesztés átgondolása: problémák meghatározása, elérendő célok, támogató illetve gátló 

tényezők, közreműködő  

 személyek, intézmények 

 az ÜT előrehaladásának nyomon követése, kritikus kérdések meghatározása, megválaszolása 

 érzelmi támogatás 

 döntési helyzetek, elágazások értelmezése, mérlegelés, döntések meghozatala 

 önértékelés (értékek, hosszú távú célok, érdeklődés, erősségek, gyengeségek, jelenlegi 

teljesítmény, jövőbeli karrier- 

 potenciál vonatkozásában) 

 Kapcsolatfelvétel a mentor és a fiatal vállalkozó között. 

 Személyes találkozók meghatározott időközönként.  
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A.  Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében 

létrejövő vállalkozások megerősödéséhez  

 a nyugat-dunántúli régióban 1260 szakértői óra keretben, 

A mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység a vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) 

kezdődően a program befejezési időpontjáig folyik, ami a fiatal vállalkozók irányában személyenként 

átlagosan 10 óra egyéni mentori segítségnyújtást jelent. Az egyéni mentori segítségnyújtás keretében 

minden ifjú vállalkozó számára saját mentor biztosítása szükséges (egy mentornak 6-8 mentoráltja lesz). 

Azon felül, hogy a fiatalok bármely, a vállalkozásukkal kapcsolatos ügyben kereshetik mentorukat, 

utóbbiak számára is elvárás lesz a rendszeres (kezdetben sűrűbb, később, ha biztosabb lábakon áll a 

vállalkozás, ritkább) kapcsolatfelvétel.  

Az egyéni kapcsolattartás történhet: 

 telefonon 

 személyesen 

 e-mailen 

 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele:  

Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott Ügyfélkapcsolati adatlapok vezetésével és online 

rögzítésével az Ajánlattevő által biztosított felületen, melyet szakértőnként rendezve a résszámlákhoz 

csatol az Ajánlattevő. E-mailes kapcsolattartás esetén a levelek nyomtatott dokumentumai is elvárt 

mellékletek. 

 

B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon való 

részvétel  

 a nyugat-dunántúli régióban 216 szakértői óra keretben 

Elősegítjük, hogy az új vállalkozók workshopokon, közös fórumokon is részt tudjanak venni, 

valamennyi mentor és ifjú vállalkozó részvételével. Támogatjuk őket továbbá abban, hogy 

állásbörzéken, szakmai vásárokon, kiállításokon is megjelenjenek (ehhez a vállalkozók speciális 

jellemzőit és igényeit ismerő mentorok nyújtanak javaslatokat a megvalósító konzorciumnak).  A 

rendezvények pontos időpontjairól és helyszíneiről az Ajánlatkérő ad részletes tájékoztatást. A 

helyiségbiztosítás költségei, a toborzás és regisztráció teendői az Ajánlatkérőt terhelik. 
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Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Az ajánlattevő által készített Jelenléti íveken a mentorok jelenlétüket elkülönített, kiemelt helyen 

aláírásukkal igazolják. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a mentorálási szakmai 

tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet 

meg. 

 

C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása  

 a nyugat-dunántúli régióban 324 szakértői órakeretben 

 

Az Ajánlatkérő által internetes felületen kialakított, regisztrációhoz kötött régiónkénti belső fórum, a 

Mentor-NET használatát jelenti, ahol online – valós idejű kapcsolat alakítható ki a célcsoporttal 

(lehetőség szerint iparági vagy más tematikus, speciális érdeklődés szerinti csoportokban) 

A nyertes Ajánlattevő feladata a Mentor-net fórum működtetésében való aktív részvétel, nem csak az 

információnyújtás, hanem a hálózatosodás, egymás közötti tudásmegosztás lehetőségére fókuszálva. 

A tevékenység a felületen történő moderálást és aktív kommunikációt jelenti 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Havonta kimutatott jelentések a belső fórumról naplóval, és a felületről nyomtatott igazolással. A 

dokumentumok benyújtása a projektvezető és a mentorálási szakmai tapasztalattal rendelkező, 

személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet meg. 

A program teljes folyamatának bemutatása az alábbi ábrával történik, mely a 

http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/images/MVA_workflow_megvalositok.png link alól is 

letölthető  

http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/images/MVA_workflow_megvalositok.png
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Az ábra letölthető: 

http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/images/koltsegek_1resz.png 
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FELADAT LEÍRÁS – 2. rész vonatkozásában 

 

A FELADAT TÁRGYA:  

2. RÉSZ I. TEVÉKENYSÉG 

KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA A „GINOP-5.2.2-14-2015-00015- SZÁMÚ FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN” 

PROJEKT KERETÉBEN  

Több ütemben, 2 db egymásra épülő vállalkozói akkreditált képzés/képzéssorozat teljes körű 

lebonyolítása az Észak-Magyarországi régió területén a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek kiválasztási 

folyamatában továbbjutott, Támogatási Szerződéssel rendelkező fiatalok számára. A képzésekhez 

szükséges különböző, egymásra épülő tananyagok rendelkezésre bocsátása.  

 

A képzések megkezdése előtt a pályázat szempontrendszere szerinti előzetes tudásszint felmérése, 

kiértékelése.  

 

Fiatalok vállalkozóvá válását támogató, megalapozó vállalkozási és vállalkozás működésével 

kapcsolatos:  

- Vállalkozói alapozó ismeretek képzés és 

- Vállalkozóvá válást, vállalkozásindítást, vállalkozás működését és vállalkozói kompetenciafejlesztést 

segítő képzés/ek megvalósítása a Műszaki leírásban megadott tartalom, képzés időtartamok, résztvevő 

szám szerint. A képzési helyszínek száma a jelentkezők területi megoszlásának függvénye. Várható 

képzési helyszínek: kizárólag a megbízóval előre egyeztetett helyszínek lehetnek, a helyszíneket az 

biztosítása az ajánlattevő feladata. 

 

Egyéb követelmények: 

 A nyertes pályázó biztosítja a képzési tananyagot 280 fő hallgató és a trénerek részére történő 

rendelkezésre állását, a képzés lezárása, hallgatók értékelése, adminisztráció.  

 képzés megtartása: 20-25 fős csoportokban történhet 
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 a helyszíneket a Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő 

felszereléssel szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása 

szükséges. Az ajánlati ár tartalmazza a helyszín és terembiztosítás elvégzéséhez szükséges 

szerevezési, utazási költségeket. 

 Képzés óraszáma: 72+8 képzési óra.  

 Képzésbe résztvevők száma:  

Észak-magyarországi régióban: 280 fő 

 

A képzést mindaddig kell végezni, amíg a képzésben résztvevő, két régióban összesen 280 fő képzésbe 

vonása megtörténik, melyből 238 fő sikeres záróvizsgát nem tesz és minimum 190 db ajánlatkérő által 

elfogadott és jóváhagyott GINOP-5.2.3 komponensre alkalmas üzleti tervvel nem rendelkezik, 

melynek kritériumrendszere az alábbi:   

 a képzésben résztvevők –akik egyéni tudásszint felmérését követően kerültek be a programba – a 

képzés és a képzés befejezését követően rendszeres segítségben részesülnek üzleti terveik 

elkészítésében. A szolgáltatás eredményeként vállalkozásuk indítását megalapozó üzleti tervek 

kerülnek kidolgozásra.  

 Az üzleti tervet a konstrukció keretében kiválasztott vállalkozásfejlesztést regionálisan támogató 

szolgáltató szerv értékeli és hagyja jóvá, vagy utasítja el az együttműködések keretében kialakított 

egységes szempontrendszer és módszertan alapján.  

 A projekt keretében a konvergencia régiókban megvalósítási hely alapján kiválasztott szolgáltató 

szervezetek együttműködnek egymással az üzleti terv egységes tartalmi és formai 

elemeit/specifikációját, valamint az üzleti tervek elbírálásának szempontrendszerén és 

módszertanán, amelynek alapján a benyújtott üzleti tervek egységesen kerülnek elbírálásra.  

 Az üzleti terv értékelésének kritériumrendszerét ajánlattevő legkésőbb a képzés megkezdéséig 

rendelkezésre bocsátja. 

A képzés forgatókönyvét, az oktatói és hallgatói segédanyagokat, a nyomtatott formátumú 

tankönyveket megfelelő számban az ajánlattevő biztosítja. 

 

A.  Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás  

 

A képzési tevékenységeket megalapozza a bevontak által az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott 

jelentkezési lapban megfogalmazott, a motivációs leírás és a kompetenciamérés, majd egy 

igényfelmérést követően a fejlesztési szükségletekről kialakított fejlesztési terv (a hatékonyság 
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érdekében profilok szerint kategorizálva, és nem egyedi tervekként jelennek meg). E profil-kategóriákat 

figyelembe véve kell, hogy megszervezésre kerüljön a későbbiekben a speciális képzési és tanácsadási 

tevékenység. Az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítást szükségességét várja el képzésbe vont 

jelentkezőnkként. 

 

 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Az előzetes tudásszint felmérés elvégzéséről hallgatónkénti értékelő lapok készítése, hallgatónkénti 

értékelés elvégzése. 

 

 B. Képzésszervezési tevékenységek; képzési helyszínek és képzők biztosítása ciklikusan, 

megyénként  

 

A bevont fiatalok számára (szakaszonként és csoportonként) 72 órás (9 modul x 8 óra) általános 

vállalkozási képzések lebonyolítása a három megyeszékben, több projektszakaszban (20-25 fős 

csoportok, a jelentkezők számától függően megállapított helyszíneken).  A konkrét képzési 

helyszíneket a bevont személyek igényeihez szükséges igazítani attól függően, hol került bevonásra a 

szükséges létszám. A megyeszékhely mellett nagyobb térségi központokban is indíthatók a csoportok (a 

végső beosztás a jelentkezési lapokból feldolgozott információk alapján alakul ki). A célcsoport a 

legmegfelelőbb város és a legmegfelelőbb térségi központ jelentkezési lapon történő megjelölésével 

tudják jelezni a képzésük optimális helyszínét. 

 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: A képzés jelenléti ívein szerepelnek a képzésin helyszínek 

 

C.  Általános vállalkozási képzések megvalósítása ciklusokban és min. 3 helyszínen: vállalkozás 

létrehozását és vállalkozóvá válást segítő, ill. a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések  

 

A képzéseket modulrendszerben szükséges biztosítani, lehetővé téve, hogy a 2 modult (9 tanegységet) 

az igényekhez illeszkedő időbeosztásban végezzék el a résztvevők. A képzések tudásméréssel 

végződnek, az eredményesen teljesítők tanúsítványt kapnak. 
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Az általános vállalkozási képzések (vállalkozás létrehozását és vállalkozóvá válást segítő, ill. a 

vállalkozási működésével kapcsolatos képzések) az alábbi területeken és óraszámban kerülnek 

megvalósításra: 

 

Képzési modulok és tanegységek óraszám  

I. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modul 32 

Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana tanegység 8 

Stratégiai tervezés tanegység 8 

Marketing és piaci ismeretek tanegység 8 

Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek tanegység 8 

II. Vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modul 40 

Gazdasági, jogi ismeretek tanegység 8 

Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek tanegység 8 

Marketing és értékesítés tanegység 8 

Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek tanegység 8 

Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése tanegység 8 

összesen  72 

 

I. 1. tanegység: Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana  

A tanegység célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá 

válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és 

kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására, betekintést nyerjenek a vállalkozás 

létrehozása, indítás során felmerülő alapvető gazdasági és cégalapítási ismeretekbe.  

 Képesség a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő 

vállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására 

 Mérlegelési és döntési képesség a különböző vállalkozási formák közül 
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 Vállalkozások gazdasági környezetének megismerése 

 A vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges alapvető gazdálkodási ismeretek 

megszerzése 

 

II. 2. tanegység: Stratégiai tervezés 

A tanegység célja, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá 

válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és 

kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására, betekintést nyerjenek az üzleti tervezés, 

a vállalkozásindítás és -működtetés során felmerülő vezetői, stratégiai tervezési területekbe. 

Tudatosításra kerülnek a vállalkozás indításához és eredményes működtetéséhez szükséges vállalkozói 

készségek, ismerjék meg a különböző tervezési módszereket, képessé váljanak egy vállalkozás 

küldetését, jövőképét meghatározni.   

 Vállalkozói ismeretek tudatosítása, bővítése 

 Tervezési technikák, módszerek megismerése, üzleti terv készítése 

 Küldetés és jövőkép: stratégiai és operatív tervezés 

 A vállalkozások erőforrásai, folyamatai, vállalkozás indításának infrastrukturális, tárgyi és 

személyi feltételrendszerével 

 A vezető funkciói: tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés 

 

I. 3. tanegység: Marketing és piaci ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a marketing területéről, 

valamint megismerjék a piac szereplőit, működését, jellemzőit. A résztvevők olyan ismereteket 

sajátítsanak el, melynek során alkalmassá válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti 

keretekben működő mikro- és kisvállalkozások létrehozása előtt és az alapításkor a piaci igények 

felmérésére, a marketing tevékenység tudatos és fogyasztói igényekre alapozott tervezésére. 

 Alapvető piaci ismeretek a piac szereplőiről, működéséről, jellemzőiről 

 Marketing fogalma, jelentősége a vállalkozás életében 

 A marketing-mix elemei 

 A piackutatási feladatok szervezése, eredmények értelmezése 

 A piaci indikátorok, a piacszegmentálás alapjai 
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II. 4. tanegység: - Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a vállalkozás indítás során 

felmerülő pénzügyi tervezési, finanszírozási területekről. 

 A vállalkozások pénzügyei: alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek, adófajták ismerete 

 A pénzforgalommal, banki műveletekkel, pénzpiaccal kapcsolatos alapfogalmak megismerése 

 Vállalkozása kiadásainak, bevételeinek és likviditásának tervezésének módszertana 

 Vállalkozás finanszírozási lehetőségeinek megismerése 

 

II. 1. tanegység: Gazdasági, jogi ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás hatékony és versenyképes 

működtetéséhez szükséges alapvető gazdasági és jogi ismereteket, és napi döntéseik során képesek 

legyenek ezek használatára.  

 Társasági jogi alapfogalmak, társasági formák ismerete  

 Alapvető gazdasági ismeretek  

 A piac működési mechanizmusának megismerése, a gazdasági szereplők beazonosítása  

 A piaci verseny formáinak, a keresleti és kínálati oldal jellemzőinek megismerése  

 

II. 2. tanegység: Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő 

pénzügyi, adóügyi, számviteli, vám és társadalombiztosítási alapfogalmakat és szabályokat, és ezeket 

képesek legyenek használni napi döntéseikhez.  

 Pénzügyi ismeretek, pénzforgalommal, banki műveletekkel, pénzpiaccal kapcsolatos 

alapfogalmak ismerete  

 A számviteli ismeretek, számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és 

összefüggések ismerete  

 A legfontosabb adófajták és az adózás rendjével kapcsolatos szabályok ismerete ill. alkalmazásuk 

képessége  

 Vám és társadalombiztosítási ismeretek  

 Adatszolgáltatás biztosítása a könyvelő, a bank, a hatóságok felé  

 Mérleg, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartások értelmezése  
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 Eredményterv, likviditási terv összeállításának képessége  

 

II. 3. tanegység: Marketing és értékesítés  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő 

marketingstratégiai, tervezési elemeket és a marketingtevékenység gyakorlatát.  

 A piackutatási feladatok szervezése, eredmények értelmezése  

 A marketingdöntések előkészítéséhez szükséges anyagok beszerzése, elkészítése, döntéshozatal  

 Marketing- és reklámtervek, valamint programok kialakításában, végrehajtásában való részvétel  

 A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési 

feladatok végrehajtása  

 Közösségi marketing  

  Értékesítési feladatok támogatása, a személyes eladás hatékonyságát segítő feladatok 

végrehajtása  

 Online marketing alapok  

 Keresőoptimalizálás, hatékony online hirdetések, email-marketing  

 A közösségi média felhasználása a marketingben  

 Ingyenes ill. költséghatékony lehetőségek az online értékesítésben  

 Eladásösztönzési akciók szervezése, lebonyolítása  

 

II. 4. tanegység: Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek  

A tanegység célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül 

szükséges alapvető gazdálkodási, munkaszervezési, foglalkoztatási és munkaügyi ismereteket, 

megismerjék a munkaszervezés lehetőségeit, megismerjék a foglalkoztatással kapcsolatos legfontosabb 

szabályokat és kötelezettségeket.  

 Munkaügyi ismeretek, munkajogi ismeretek  

 Foglalkoztatási ismeretek, foglalkoztatási formák és szabályok  

 Szervezeti felépítés formái, döntési és felelősségi körök kialakításának lehetőségei  

 Hatékony munkaszervezés képessége  

 A vállalati szervezet és a szervezet működését befolyásoló szabályok ismerete  

 Tulajdonosi, menedzsment- és alkalmazotti érdekek ismerete, összehangolásának képessége  
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 Gazdálkodási ismeretek, fejlesztési, beruházási, finanszírozási döntések előkészítésének 

képessége a vállalkozás gazdálkodási adatainak segítségével  

 

II. 5. tanegység: Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése  

A tanegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment alapjait, a vállalkozás napi 

működtetéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket, folyamatokat, képesek legyenek áttekinteni, 

tervezni, szervezni, irányítani és ellenőrizni az operatív működést  

 Projektmenedzsment ismeretek elsajátítása  

 A vállalkozás technológiai folyamatainak ismerete  

 A legfontosabb gazdasági döntések (árképzés. fejlesztés, leépítés, beruházás, hitelfelvétel) 

meghozatalához szükséges információk meghatározásának képessége  

 A vállalkozás ügyfelei megismerésének formái, a piaci alkalmazkodás lehetséges módjainak 

ismerete, tágabb környezetének ismerete  

 Ajánlat, árajánlat, tárgyalás, versenytárgyalás szabályainak ismerete, ezekkel kapcsolatos 

cselekvés és döntés képessége  

 A vállalkozás növekedési lehetőségeinek ismerete; tőkeallokáció lehetőségeinek ismerete  

 

Számszerű elvárások: 

 

RÉGIÓ 
Bevont 

létszám 

Csoport-

nagyság 

Csoportok 

száma min. 

Modulok 

(képzési 

napok) 

száma 

Egy 

modul 

óraszá

ma 

Össz- 

óraszám 

Észak-

Magyarors

zági 

280 20-25 fő 14 9 8 72 

 

 

Egyéb követelmények: 

 A képzéshez kapcsolódóan megkötendő szerződés: képző intézmény és egyén között: 

felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint 
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 A képzés lezárásaként tananyag záróvizsga, ajánlattétellel egyidejűleg rendelkezésre bocsátott 

kimeneti vizsga sor alapján, lebonyolítása, kiértékelése, dokumentálása  

 

Teljesítésigazolás kiállításának feltétele:  

Az adott időszakban megtartott képzésre vonatkozó dokumentumok benyújtása, valamint az elvárt 

létszám szerinti dokumentáció átadása és elfogadása az Ajánlatkérő által: felnőttképzési szerződések, 

haladási naplók, jelenléti ívek, lemorzsolódási jegyzőkönyvek, elégedettségi kérdőívek, képzési 

csoportonkénti záró jegyzőkönyvek, tanúsítványok a képzést / képzéseket eredményesen elvégzett 

résztvevők részére, a tanúsítványok átvételi bizonylata(i). A dokumentumok benyújtása a projektvezető 

és az oktatói szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember 

ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint 

akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői 

tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

Az előírt tananyagokkal kapcsolatos formai követelmények: 

A benyújtott tananyagoknak lektori jelentéssel kell bírniuk, mely igazolja, hogy jelen közbeszerzési 

kiírás tananyagra vonatkozó műszaki-szakmai tartalom specifikációnak megfelelnek. 

Az oktatási tevékenység támogatását képező tananyagok és segédanyagok elkészítése a megadott 

tartalom szerint, és annak elektronikus és nyomtatott változatban történő rendelkezésre bocsátása a 

részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg. 

A fenti dokumentumokat és tankönyveket az Ajánlattevő a dokumentáció részeként átadja Ajánlatkérő 

részére. 

A képzési tananyagok kialakítása a TÁMOP 2.6.1. „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” projekt 

keretein belül létrejött a felnőttképzési akkreditáció és engedélyezési eljárás szerint kialakított 

sztenderdekre kell, épüljön. 

A tananyag kidolgozásának további szempontjai: 

1. Formátumában, szerkesztésében modern, látványos, lendületes vizuális elemeket tartalmazzon.  

2. Gyakorlatias legyen 

A létrehozandó tananyag dokumentumai és formátumuk: 

- Tankönyv: (elektronikus változata: doc, és nyomdai kivitelezésre, szerkesztésre alkalmas 

formátumban) 

- Tanári segédletek: fejezetenként (ppt formátumban) 

- Munkafüzet: gyakorló feladatokkal, mely követi az üzleti terv fejezeteinek struktúráját (doc 

formátumban) 
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A tankönyvek elkészítésének további szempontjai:B5 (165x235mm) méretű, belív: 20-40 oldal, 80gr 

ofszet papír, 1+1 szín fekete, borító: 4 oldal, 250gr matt műnyomó, 4+1 szín + lakk, ragasztókötés. 

A tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás volumennel várja el 

az ajánlatkérő. A sokszorosítás az ajánlattevő feladata. 

 

 

D. Kompetenciafejlesztő speciális képzések ciklusokban és min. 3 helyszínen: Vállalkozói 

kompetencia-fejlesztés 

Az általános vállalkozási képzések mellett szükség van speciális, a vállalkozás sikeres működtetéséhez 

és irányításához szükséges vezetői készségek, képességek elsajátítására is. A célcsoport számára az 

általános képzések lebonyolítását követően, a tanácsadással párhuzamosan lehetőség nyílik egy további 

képzési nap elvégzésére is, amelyen a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés és motiválás 

képességüket, valamint kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségüket, 

kreativitásukat fejleszthetik; továbbá megismerhetik a különböző tárgyalási és prezentációs technikákat, 

konfliktuskezelési módokat, ismereteket szerezzenek a hatékony időgazdálkodásról és delegálásról. 

Ezen túlmenően – a fejlesztés következő szakaszára tekintettel – bevezetést kapnak az üzleti terv 

elkészítésének módszertanába is. 

Képzés, óra megbontás:  

Vállalkozási, vállalkozói kompetenciafejlesztés 100% 8 óra 

Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó 50% 4 

Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése 50% 4 

 

A kompetenciafejlesztő képzéseket az észak-magyarországi régióban 280 főnek biztosítja. Egy képzési 

napon egyszerre 20-25 fő részvételével lehet számolni; a minimumlétszámnak megfelelően az észak-

magyarországi régióban, 14 csoportban valósulnak meg a képzések, 3 helyszínen, a képzési napok 

száma 2 egy modul óra száma 4 összes óraszám 8 óra. 

RÉGIÓ 
Bevont 

létszám 

Csoport-

nagyság 

Csoportok 

száma min. 

Modulok 

(képzési 

napok) 

Egy 

modul 

óraszá

Összóraszám 
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száma ma 

Észak-

Magyarországi 
280 20-25 fő 14 2 4 8 

 

Modul leírások:  

1. modul: Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó  

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás sikeres működtetéséhez és irányításához 

szükséges vezetői készségeket, képességeket, fejlődjön önismeretük, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön 

kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségük, kreativitásuk, megismerjék a 

különböző tárgyalási és prezentációs technikákat, konfliktuskezelési módokat, a tervezés, szervezés, 

irányítás, ellenőrzés és motiválás képességét.  

 Kapcsolatteremtés és együttműködési esetgyakorlatok  

 Vállalkozói, vállalkozási kompetenciák fejlesztése  

 Tárgyalás technikák és prezentációs technikák a gyakorlatban, a sikeres tárgyalás alapjainak 

elsajátítása  

 Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, motiválás  

 

2. modul: Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése  

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az üzleti tervezés fortélyait, megismerjék az előkészítése, 

információ gyűjtés és elemzés folyamatát, az üzleti tervkészítés lépéseit, az üzleti terv aktualizálását és 

operatív megvalósítását. A vállalkozás sikeres irányításához szükséges ismereteket szerezzenek a 

hatékony időgazdálkodásról és delegálásról.  

 A stratégiai tervezés előkészítése, információ gyűjtés és elemzés folyamata  

 A stratégiai terv készítés lépései  

 A stratégiai terv aktualizálása és operatív megvalósítása  

 Hatékony időgazdálkodás és delegálás a gyakorlatban  

 

Teljesítésigazolás kiállításának feltétele: 
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Felnőttképzési szerződések, haladási naplók, jelenléti ívek, lemorzsolódási jegyzőkönyvek, 

elégedettségi kérdőívek, képzési csoportonkénti záró jegyzőkönyvek, tanúsítványok a képzést / 

képzéseket eredményesen elvégzett résztvevők részére, a tanúsítványok átvételi bizonylatai. A 

dokumentumok benyújtása a projektvezető és az oktatói szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes 

közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem 

biztosíthatják a képzést trénerként, mint akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti 

tervezéshez kapcsolódó szakértői tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

E.  Képzések zárása: vizsgával; tanúsítványok kiadásával történik. 

 

2. RÉSZ II. TEVÉKENYSÉG 

TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA A „GINOP-5.2.2-14-2015-00015- SZÁMÚ FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN” 

PROJEKT KERETÉBEN  

A.  Üzleti terv megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása 3 óra/fő keretben 

 az észak-magyarországi régióban 250 fő (a I. pontban kifejtett képzésben részt vevő fiatal) 

részére 

 

A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az alábbi szakterületen 

jártas szakértők kerülnek bevonásra: 

 vállalkozás indításával kapcsolatos információk, 

 adózási ismeretek, 

 költségkalkulációk, 

 árképzés, árstratégia, 

 arculatterv, arculati kézikönyv kialakítása, 

 projekttervezés 

 pénzügy, 

 marketing, 

 számvitel, 

 IT, 

 munkaügy, 
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 jog témakörökben 

 

A célcsoportba tartozó fiatalok az ügyféltalálkozók, műhelyfoglalkozások során, e célra biztosított 

ügyfélpontokon, vagy a célcsoporttag és a tanácsadó egyeztetése szerinti helyszínen vehetnek igénybe 

egyéni tanácsadást.  

 

A tanácsadás megvalósulhat: 

 személyes találkozón 

 telefonon 

 e-mail levelezés útján. 

 

A tanácsadás elsődleges célja a képzésben részt vevő fiatalok Üzleti Tervének elkészítésének szakmai 

támogatása, melyhez az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott „Előzetes Üzleti Terv Véleményezés” 

dokumentumot szükséges alapul venni. 

Az üzleti terv elkészítése során a szolgáltató és a fiatal leendő vállalkozó feladata, hogy felkutassák az 

egyéb pénzügyi eszközöket, amellyel a fiatal az induló vállalkozását támogatni tudja önfoglalkoztatása 

és a vállalkozása önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-

vállalkozások fejlesztését célzó programok).  

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a programba bevont fiatalok eltérő volumenben igényelhetik a fentiekben 

rögzített óraráfordítást, illetve különböző alkalomszámmal kereshetik meg az Ajánlattevőt. 

Amennyiben a fentiek szerinti időtartamtól és összes időráfordítástól egy adott célcsoporttag 

kevesebbet igényel a vele folytatott utolsó tanácsadási alkalom ügyfélkapcsolati adatlapján kérjük 

rögzíteni az adott személyre fordított kisebb volumenű tevékenységet. Az egy személy által igénybe 

nem vett szolgáltatási időtartam átcsoportosítható más személyekhez, tehát ezek a személyek annyival 

hosszabb időtartamban vehetnek igénybe szolgáltatást, amennyivel kevesebb időtartamban vettek 

igénybe mások. A többlet időráfordítást csak akkor fogadja el Ajánlatkérő, ha Ajánlattevő 

ügyfélkapcsolati adatlappal igazolja, hogy mely személyektől történt az átcsoportosítás. 

Az egyéni kapcsolatfelvétel végeredménye az elfogadásra benyújtott Üzleti Terv. 
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Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: Ügyfélkapcsolati adatlap- vázlatos emlékeztetővel a 

tanácsadás témáiról, tanácsadó aláírása, képzésbevont fiatal aláírása (amennyiben személyesen történik 

a tanácsadás).  A www.mva.hu/ugyfelkapcsolat felületen a kitöltött ügyfélkapcsolati adatlapok 

adattartalmának feltöltése, a telefonos tevékenységről készített összegző kimutatás eljuttatása az MVA 

számára minden elszámoláshoz csatoltan. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a 

tanácsadási szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember 

ellenjegyzésével történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint 

akik időben párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői 

tevékenységet, tanácsadást nyújtják. 

 

B. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális kiscsoportos tanácsadás  

 az észak-magyarországi régióban 14 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 

pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (448 szakértői órát jelent) 

A kiscsoportos tanácsadások az egyéni igények és szükségletek szerint meghatározott, kiemelt 

témákban kerülnek megrendezésre, pl.:  

 marketing, értékesítés  

 online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás  

 menedzsment-tanácsadás  

 technológiai-fejlesztési tanácsadás  

 pénzügyi tanácsadás  

 logisztikai tanácsadás  

 adótanácsadás.  

 

A csoportos tanácsadási tevékenységet a fent sorolt (a későbbiekben, az igények alapján kiegészítendő) 

lehetséges területből minden, képzésben részt vett csoport számára 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában 

kerül megrendezésre.  

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: a csoportos tanácsadási tevékenység jelenléti ívei, 

fotódokumentáció és előadási anyagok. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a tanácsadási 

szakmai tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével 

történhet meg. Ugyanazok a személyek nem biztosíthatják a képzést trénerként, mint akik időben 

párhuzamosan vagy a képzést követően az üzleti tervezéshez kapcsolódó szakértői tevékenységet, 

tanácsadást nyújtják. 

http://www.mva.hu/ugyfelkapcsolat
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2. RÉSZ III. TEVÉKENYSÉG 

MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA A  „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 SZÁMÚ FIATALOK 

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN” 

PROJEKT KERETÉBEN  

A mentorálási szolgáltatást az észak-magyarországi régióban 130, projekt keretében létrejött 

vállalkozás számára szükséges biztosítani. 

A nyertes Ajánlattevő feladata az észak-magyarországi régióban 4 szakember biztosítása a 

tevékenység ellátására. 

A nyertes Ajánlattevő által olyan szakértői kör kialakítása és biztosítása az elvárás, amely az alábbi 

szakterületek mindegyikét lefedi: 

 marketing 

 jog 

 pénzügy 

 számvitel 

 adó, vám, társadalombiztosítás 

 munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek 

 foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek 

 projektmenedzsment 

 online megjelenés 

 minőségbiztosítás 

 egyéb, a vállalkozás működtetésével összefüggő szakterületek 

 

A mentorálási tevékenység az alábbi területeket érinti: 

 személyes segítségnyújtás egyéni igények szerint 

 eligazodás a napi ügyekben, feladatokban 

 időtervezés támogatása 

 szociális, mentális támogatás 

 készségek és képességek feltárása 

 a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányainak feltérképezése 

 a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányát meghatározó tényezők megállapítása 

 önismeret erősítése, személyiségfejlesztés 
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 egyéni fejlesztés átgondolása: problémák meghatározása, elérendő célok, támogató illetve gátló 

tényezők, közreműködő  

 személyek, intézmények 

 az ÜT előrehaladásának nyomon követése, kritikus kérdések meghatározása, megválaszolása 

 érzelmi támogatás 

 döntési helyzetek, elágazások értelmezése, mérlegelés, döntések meghozatala 

 önértékelés (értékek, hosszú távú célok, érdeklődés, erősségek, gyengeségek, jelenlegi 

teljesítmény, jövőbeli karrier- 

 potenciál vonatkozásában) 

 Kapcsolatfelvétel a mentor és a fiatal vállalkozó között. 

 Személyes találkozók meghatározott időközönként.  

 

A.  Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében 

létrejövő vállalkozások megerősödéséhez  

 az észak-magyarországi régióban 1750 szakértői óra keretben,  

A mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység a vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) 

kezdődően a program befejezéséig folyik, ami a fiatal vállalkozók irányában személyenként átlagosan 

10 óra egyéni mentori segítségnyújtást jelent. Az egyéni mentori segítségnyújtás keretében minden ifjú 

vállalkozó számára saját mentor biztosítása szükséges (egy mentornak 6-8 mentoráltja lesz). Azon felül, 

hogy a fiatalok bármely, a vállalkozásukkal kapcsolatos ügyben kereshetik mentorukat, utóbbiak 

számára is elvárás lesz a rendszeres (kezdetben sűrűbb, később, ha biztosabb lábakon áll a vállalkozás, 

ritkább) kapcsolatfelvétel.  

Az egyéni kapcsolattartás történhet: 

 telefonon 

 személyesen 

 e-mailen 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele:  

Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott Ügyfélkapcsolati adatlapok vezetésével és online 

rögzítésével az Ajánlattevő által biztosított felületen, melyet szakértőnként rendezve a résszámlákhoz 

csatol az Ajánlattevő. E-mailes kapcsolattartás esetén a levelek nyomtatott dokumentumai is elvárt 

mellékletek. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a mentorálási szakmai tapasztalattal 

rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet meg. 
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 B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon való 

részvétel  

 az észak-magyarországi régióban 300 szakértői óra keretben 

Elősegítjük, hogy az új vállalkozók workshopokon, közös fórumokon is részt tudjanak venni, 

valamennyi mentor és ifjú vállalkozó részvételével. Támogatjuk őket továbbá abban, hogy 

állásbörzéken, szakmai vásárokon, kiállításokon is megjelenjenek (ehhez a vállalkozók speciális 

jellemzőit és igényeit ismerő mentorok nyújtanak javaslatokat a megvalósító konzorciumnak).  A 

rendezvények pontos időpontjairól és helyszíneiről az Ajánlatkérő ad részletes tájékoztatást. A 

helyiségbiztosítás költségei, a toborzás és regisztráció teendői az Ajánlatkérőt terhelik. 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Az ajánlattevő által készített Jelenléti íveken a mentorok jelenlétüket elkülönített, kiemelt helyen 

aláírásukkal igazolják. A dokumentumok benyújtása a projektvezető és a mentorálási szakmai 

tapasztalattal rendelkező, személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet 

meg. 

C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása  

 az észak-magyarországi régióban 450 szakértői órakeretben 

 

Az Ajánlatkérő által internetes felületen kialakított, regisztrációhoz kötött régiónkénti belső fórum, a 

Mentor-NET használatát jelenti, ahol élő kapcsolat alakítható ki a célcsoporttal (lehetőség szerint iparági 

vagy más tematikus, speciális érdeklődés szerinti csoportokban) 

A nyertes Ajánlattevő feladata a Mentor-net fórum működtetésében való aktív részvétel, nem csak az 

információnyújtás, hanem a hálózatosodás, egymás közötti tudásmegosztás lehetőségére fókuszálva. 

A tevékenység a felületen történő moderálást és aktív kommunikációt jelenti 

Teljesítés igazolás kiállításának feltétele: 

Havonta kimutatott jelentések a belső fórumról naplóval, és a felületről nyomtatott igazolással. A 

dokumentumok benyújtása a projektvezető és a mentorálási szakmai tapasztalattal rendelkező, 

személyes közreműködésről nyilatkozó szakember ellenjegyzésével történhet meg. 

A program teljes folyamatának bemutatása az alábbi ábrával történik, mely a 

http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/images/MVA_workflow_megvalositok.png link alól is 

letölthető  

http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/images/MVA_workflow_megvalositok.png
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Az ábra letölthető: 
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