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között, (továbbiakban együtt Felek vagy Szerződő Felek) alulírott helyen és időben a következő feltételek
szerint:
1. Előzmények
Jelen Programba Vonási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtandó vállalkozásfejlesztési
szolgáltatások a Támogató által a „Vállalkozó Start” elnevezésű központi munkaerő-piaci program
(továbbiakban Program) megvalósítása érdekében létrejött PM/21434-2/2018. iktatószámú Támogatási
Szerződés alapján kerülnek finanszírozásra.
Felek rögzítik, hogy Támogató a Program honlapján történő jelentkezése alapján biztosítja Támogatott
számára a Programban való részvétel lehetőségét, mivel Támogatott az előzetes kiválasztási és Programba
vonási feltételeknek megfelelt. A programba vonási feltételek az alábbiak szerint teljesültek:
Támogatott jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel a Közép-Magyarország régió területén, 18. életévét betöltötte, de a vonatkozó nyugdíjkorhatárt nem
érte el, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső (illetve a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában
részesül), 18-25 év közötti életkor esetén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya, és sem oktatásban
sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik, nincs többségi tulajdona más vállalkozásban, rendelkezik
vállalkozás indításához szükséges alapkompetenciákkal, piacképes vállalkozási ötlettel, továbbá vállalja, hogy
az általa benyújtásra kerülő üzleti terv elfogadása esetén annak alapján új vállalkozást indít.

2. A Szerződés tárgya
A Támogató a meghatározott bekerülési feltételek teljesítése esetén – melyről Támogatott a jelen
Szerződésben nyilatkozik – jelen Szerződés aláírásával a Támogatottat Programba vonja, biztosítja részére, a
vállalkozóvá válást támogató központi munkaerőpiaci Program keretében nyújtott szolgáltatások
igénybevételét az alábbiak szerint.
A Támogató által biztosított szolgáltatások költségét Támogatott szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
esetén 100%-ban Támogató biztosítja olyan módon, hogy azt a szolgáltatást biztosító közreműködők számára
közvetlenül fizeti meg. Támogató így a Program keretében térítésmentesen biztosítja a Támogatott részére a
vállalkozás indításához szükséges vállalkozói képzést és tanácsadásokat, valamint a képzési tanúsítvány és az
üzleti tervet jóváhagyó dokumentum megszerzésének lehetőségét, továbbá a vállalkozások sikeres indítása és
fenntarthatósága érdekében nyújtott mentorálási szolgáltatást a 2.1 pontban foglaltak szerint.
2.1. Támogató által nyújtott szolgáltatási elemek
2.1.1. Vállalkozói képzés és Tanácsadás
A Támogató biztosítja a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Képző által nyújtott, a
vállalkozásindításhoz és vállalkozás működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzését célzó
felnőttképzési programban történő részvétel, és a vizsgafeladat teljesítésének lehetőségét. A képzés 90
órában, csoportos tanteremi felnőttképzés formájában valósul meg. A Támogató a képzésekhez kapcsolódóan
a képzés indulásától a támogatás alapját képező benyújtandó üzleti terv végleges elkészítéséig a Támogatott
számára üzleti terv tanácsadást, illetve vállalkozási tanácsadást biztosít. A vállalkozási tanácsadás keretében
sor kerül a források felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tanácsadásra, valamint a vállalkozás
működtetésével összefüggő tanácsadási szolgáltatásokra. A bírálatra beadott üzleti terv esetleges elutasítása
esetén az üzleti terv átdolgozást követően elbírálásra egy alkalommal újra beadható, az átdolgozott verzió
beadásig terjedő időszakban a fenti tanácsadásokat a meghatározott óraszámban az elfogadható üzleti terv
elkészülte érdekében Támogatott ismételten igénybe veszi.
2.1.2. Üzleti terv értékelés
Támogató gondoskodik róla, hogy a képzési tanúsítvány megszerzését követően a Támogatott által benyújtott
véglegesített üzleti tervet 30 napon belül elbírálja. A bírálat a beszerzési eljárás során kiválasztásra kerülő
szolgáltató által kijelölt szakértők bevonásával, meghatározott szempontrendszer és módszertan alapján
történik. Amennyiben a bírálat szerint a beküldött üzleti terv nem megfelelő, azt átdolgozást követően,
meghatározott határidőn belül Támogatott egy alkalommal bírálatra ismételten benyújthatja, amennyiben a
támogatásra javasolt üzleti tervek száma időközben el nem érte a meghatározott támogatható mennyiséget (a
rendelkezésre álló támogatási keretösszeg ki nem merül).
2.1.3. Mentorálás
Támogató az üzleti terv jóváhagyását követően a Támogatott által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás
számára mentorálási, nyomonkövetési és monitoring szolgáltatást nyújt, amely hozzásegíti ahhoz, hogy
Támogatott a vállalkozását sikeresen működtesse, az üzleti tervben foglaltakat megvalósítsa. Jelen Szerződés
alapján a mentorálási szolgáltatást Támogató legalább a vállalkozás megalakítását, illetve a támogatási összeg
felhasználásának megkezdését követő egy évig nyújtja, melyet Támogató által meghatározott alkalommal és
időtartamban (tervezetten évente 4-6 alkalommal, alkalmanként 2-2,5 órában) Támogatott kötelező jelleggel
igénybe vesz. A mentorálási szolgáltatást a Támogatott által létrehozott vállalkozás kapja, ezért csekély összegű
(„de minimis”) támogatásnak minősül. A csekély összegű („de minimis”) támogatásokról szóló tájékoztatót a
3. számú melléklet tartalmazza.
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2.2. Támogatott kötelezettségei
A költségvetési támogatás hatékony felhasználása érdekében a Támogatott köteles:
a)

a Közép-magyarországi régióban a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szolgáltató által
meghirdetett képzési alkalmak, képzési csoportok egyikére jelentkezni,
b)
a vállalkozói képzést-tanácsadást megvalósító Képző intézménnyel legkésőbb a képzés első napján a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. § szerint felnőttképzési szerződést kötni, a
szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátani,
c)
a vállalkozói képzésben aktívan részt venni, képzési óralátogatási kötelezettségének rendszeresen
eleget tenni (a képzéseken való részvétel igazolására az órákon kitöltött jelenléti ív, szükség esetén a
képzési alkalmakról készített fényképfelvételek szolgálnak, melyek elkészítéséhez, az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerinti tárolásához, ellenőrző szervek számára történő rendelkezésre
bocsátásához Támogatott hozzájárul). Az órákról való hiányzás mértéke - felróhatóságtól
függetlenül - az egyes tananyagegységek vonatkozásában nem haladhatja meg a képzési órák 10 %át),
d)
a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és a kiadott vizsgafeladatot
teljesíteni,
e)
a képzés elvégzését befolyásoló minden olyan körülményt, amely veszélyezteti képzési programjának
sikeres befejezését, a Támogató részére haladéktalanul bejelenteni,
f)
sikertelen vizsga esetén egy alkalommal a képző intézmény által megadott határidőre a
pótvizsgafeladatot teljesíteni,
g)
a részletes üzleti terv elkészítése érdekében nyújtott képzéshez kapcsolódó tanácsadási alkalmakon
(tervezetten 5 tanácsadási órán) részt venni,
h)
a képzési tanúsítvány megszerzését követően létrehozandó vállalkozása részletes üzleti tervét
véglegesíteni,
i)
a véglegesített üzleti tervét a képzési tanúsítvány megszerzését követően megadott határidőre
bírálatra benyújtani, annak esetleges elutasítása esetén Támogatói kérésre további két tanácsadási
alkalom igénybevételét követően azt megfelelően átdolgozva bírálatra egy alkalommal ismételten
benyújtani,
j)
elfogadott üzleti terv esetén az abban foglaltak szerint induló vállalkozását az üzleti terv elfogadását
követően meghatározott határidőn belül megalapítani, abban személyesen közreműködni,
k)
megalapított, vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozás esetén a támogatási
időszakban a mentorálási, nyomonkövetési alkalmakon a mentorálást végző szolgáltató mentorával
egyeztetett időpontban részt venni (a mentorálási alkalomra tervezetten 4-6 alkalommal,
alkalmanként 2-2,5 órás időtartamban kerül sor),
l)
vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozás esetén a Támogatói okiratban előírt
feltételeket és kötelezettségeket teljesíteni, előírt beszámolókat benyújtani, indokolt esetben a
helyszíni ellenőrzést tűrni, a helyszíni ellenőrzés során a kértinformációk és adatok rendelkezésre
bocsátásával együttműködni,
m) a Támogatás nem megfelelő, szabálytalan felhasználása esetén a támogatási összeget az előírt
kamatokkal növelve a megszabott határidőn belül visszafizetni,
n)
személyes adataiban történő változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban a
Támogatónak bejelenteni.
Támogatott a Programban való részvételi kötelezettségét csak személyesen teljesítheti.
Támogatott ezúton nyilatkozik, hogy a fent részletezett feltételek teljesítését követően létrehozott
vállalkozásával a vissza nem térítendő támogatást igénybe kívánja venni, az erre vonatkozó Támogatási
kérelmét a meghirdetésre kerülő pályázati felhívásban szabályozott módon a vállalkozás megalapításától
számított 3 hónapon belül benyújtja.
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2.3. A Támogatott kötelezettségszegésének következményei:
Támogató a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban: Ávr.) 96. § alapján jogosult a jelen Szerződéstől egyoldalúan, a Támogatott részére megküldött
írásbeli nyilatkozattal elállni és az elállás időpontjáig nyújtott támogatás ellenértékét az alábbiakban foglaltak
szerint visszakövetelni, amennyiben az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
•

hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a Programba jelentkezés során,

•

ha az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut a Támogató tudomására,

•

a Támogatott neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségeit,

•

Támogatott a jelen Szerződés alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

•

olyan adat, tény, vagy körülmény merül fel, mely szerint Támogatott a támogatást jogosulatlanul
vette igénybe,

•

Támogatott a 2.2. pontban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, így különösen, ha a
Támogatott a 2.2. a) és b) pontokban megjelölt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 2.2. c)
pont szerinti hiányzás mértékét túllépi.

Amennyiben a Támogató a fenti okok bekövetkezte miatt él a jelen Szerződésben biztosított elállási jogával,
úgy az elállásról szóló egyoldalú nyilatkozatát írásban köteles megtenni, és azt postai úton köteles megküldeni
a Támogatott részére, az általa megadott postacímre. Az elállás ellen nincs helye kifogásnak, panasznak,
fellebbezésnek a Támogató irányába.
A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, továbbá a Szerződéstől történő önhibából történő elállás esetén a
Támogatott köteles a Támogatás ellenértékének elállás időpontjáig számára nyújtott arányos részét a
Támogató által az elállásról szóló nyilatkozatban meghatározott időpontig, az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti
ügyleti kamattal növelt mértékben visszafizetni, amennyiben Támogató, vagy a Támogatást közvetlenül nyújtó
szolgáltató erre kötelezi. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a képzés díjának a Képző intézmény
részére történő kifizetésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
Amennyiben Támogatott a visszafizetési kötelezettségének a Támogató által kitűzött határidőig nem tesz
eleget, a késedelme után az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni. A
késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Támogatott késedelembe esésének napja (azaz a Támogató
által kitűzött határidő utolsó napját követő nap), a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
Amennyiben Támogatott visszafizetési kötelezettségét a megadott határidőig önként nem teljesíti, a
visszafizetendő összeget és annak kamatait az adóhatóság Támogató megkeresése esetén adók módjára
behajtandó köztartozásként hajtja be.
Támogató elállása esetén Támogatott a 2.1. pontban rögzített szolgáltatásokra az elállást követően nem
tarthat igényt.
3. Egyéb rendelkezések
3.1.

Támogatott a Szerződés aláírásával - büntetőjogi felelőssége tudatában - nyilatkozik, hogy a Programban
való részvételi követelményeknek megfelel, vállalkozás alapításától nincs eltiltva.

3.2.

A Támogatott jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat aláírásával kifejezi, hogy a
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást és az adatkezelési tájékoztatót megismerte,
hozzájárul továbbá, hogy a szolgáltatások igénybevétele során az igénybevétel igazolása érdekében az
Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó munkatársai a szolgáltatások nyújtása közben róla fényképeket,
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videó-, illetve hanganyagokat készítsenek, a Támogatás kihelyezését ellenőrző szervezetek felé
felmutassák.
3.3.

Támogatott tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt adatok
körében, az adatkezelés körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelési tájékoztatót
egyoldalúan módosítsa, amelyről az érintetteket tájékoztatja. A módosítás nem érintheti a
jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.

3.4.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató által kezelt személyes adatait a Támogatási forrást
biztosító állami szerv felé az általa előírt formában és időpontban, de legalább a Programba való be-,
illetve kilépése időpontjában Támogató átadja.

3.5.

Támogatott kijelenti, hogy a Programba történő jelentkezés, valamint a Programban való részvétel
folyamán általa szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,
továbbá jelen Szerződés megkötése vonatkozásában saját jogán teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

3.6.

Támogatott tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt adatok
körében, az adatkezelés körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelési tájékoztatót
egyoldalúan módosítsa, amelyről az érintetteket tájékoztatja. A módosítás nem érintheti a
jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.

3.7.

Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés alapján a költségvetési pénzeszközök felhasználását
az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni.

3.8.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az
Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban feljogosított
egyéb szervek részére megadja a jelen Szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről az általuk kért
tartalmú tájékoztatást.

3.9.

A Szerződő Felek írásban, illetve elektronikus úton (e-mailben, telefonon) tartanak kapcsolatot
egymással.

3.10. A Szerződő Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kötelesek
rendezni. A Szerződésből származó jogvita esetére a szerződő Felek – hatáskörtől függően - kikötik a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.
3.11. Jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar
jog szabályai az irányadók, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak.
3.12. A Támogató kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (GDPR rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaira figyelemmel végzi. Ennek alapján a
Támogató szavatolja, hogy a személyes adatok kezelését, - beleértve a személyes adatok továbbítását is
- jogszerűen, az érintettek megfelelő tájékoztatásával végzi. A Támogató kötelezi magát arra, hogy a
tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Program céljainak
megvalósítása, a Programhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében
használja.
3.13. Jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő Felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Támogató vállalja, hogy a Támogatott által megfelelően aláírt, a mellékletekkel
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együtt postai úton hiánytalanul beküldött Szerződést a beérkezéstől számított 20 napon belül aláírja,
amennyiben a beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy Támogatott a programba vonási
feltételeknek megfelel.
3.14. Jelen, 6 (hat) számozott oldalból álló Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Az aláírt Szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány
a Támogatónál 1 pedig a Támogatottnál marad.
4. Programba vonási feltételek teljesülése
4.1.

Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy jelen Szerződés aláírásának napján
– illetve postai beküldés esetén a Támogatott által történő aláírást követően további 30 napon
keresztül – az alábbi programba vonási feltételek mindegyikének megfelel:
• regisztrált álláskereső, vagy közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott
munkaképességűek ellátásában részesülő személy, és az erről szóló 30 napnál nem régebbi
keltezésű eredeti Hatósági igazolást jelen Szerződés 4. sz. mellékleteként csatolja;
illetve 18-25 év közötti életkor esetén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya, és az erről
szóló 30 napnál nem régebbi keltezésű eredeti, Támogatott által is aláírt Irányítólapot jelen
Szerződés 4. sz. mellékleteként csatolja,
• más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik,
• érvényes lakcímkártyáján szereplő bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a
Közép-Magyarország régióban (Budapesten illetve Pest megyében) van, és vállalja, hogy
létrehozandó vállalkozásának székhelye a Közép-Magyarország régióban lesz,
• nem folytat nappali tagozaton képzést egyetlen oktatási intézményben sem.

4.2.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a Program második komponensének keretében a támogatási kérelem
benyújtásakor más vállalkozásban, cégben közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító
részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más
vállalkozásban, cégben nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.

Kelt: ………………………………………, 20….. …… .....

Kelt: Budapest, 20….. …… .....

…………………………………..
Támogatott aláírása

…………………………………….
Támogató

.………………………………………….………………….
Támogatott neve olvashatóan

Nagy Ádám
ügyvezető igazgató
OFA Nonprofit Kft.

Szerződés mellékletei:
1. számú melléklet: Nyilatkozat adatkezelésről
2. számú melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenségről
3. számú melléklet: Tájékoztató Csekély összegű („de minimis”) támogatásról
4. számú melléklet: Támogatott által csatolt 30 napnál nem régebbi eredeti Hatósági igazolás
( Irányítólap ) álláskeresőként ( IGR alanyként ), közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vételről
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1. sz. melléklet
Nyilatkozat adatkezelésről

Adatkezelési tájékoztató
„Vállalkozó Start” Programban kezelt személyes adatokhoz
Adatkezelő neve, elérhetőségei: OFA Nonprofit Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos 80.; képviseli: Nagy
Ádám ügyvezető igazgató; elérhetőségei: +36 1 555 2900; info@ofa.hu)
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Anita (elérhetőségei: +36 20 626 2915; adatvedelem@ofa.hu)
A személyes adatok kezelésének célja: A „Vállalkozó Start” elnevezésű program (továbbiakban: Program)
keretében a Közép-Magyarország régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, Pest
megyében, illetve Budapesten bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, vállalkozói szemlélettel
rendelkező, 30 év alatti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők (továbbiakban: érintettek) tájékoztatásához,
toborzásához, beazonosításához, az érintettekkel való kapcsolattartáshoz, kompetenciaméréséhez,
alkalmassági vizsgálatához, és a bemeneti feltételeknek megfelelő programba (vállalkozói képzésbe)
vonásához, a Program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó személyes adatok
kezelése.
Az érintettek bemeneti feltételeknek történő megfelelését, alkalmasságát a toborzást végző Adatfeldolgozó
vizsgálja. A Program első komponensében a természetes személyként bevont érintettek vállalkozói képzésben,
üzleti terv, illetve vállalkozásindítási tanácsadásban részesülnek, összeállítják leendő vállalkozásuk részletes
üzleti tervét, majd ennek jóváhagyását követően létrehozzák vállalkozásukat, melyet egy éven keresztül az
Adatkezelő az általa megbízott képzőn keresztül mentorál. A Program második komponensében a létrejött
vállalkozások vissza nem térítendő támogatásra pályáznak, a támogatást az Adatkezelő elektronikus
pályáztatással és pályázati elszámolással is biztosíthatja.
A kezelt személyes adatok köre: A Programba jelentkező, a Programban résztvevő érintettek azonosító adatai,
elérhetőségi adatai, kompetenciákra, képzettségekre, munkaerő-piaci státuszra, életkorra, a Program
keretében megvalósuló képzéssel kapcsolatos, más vállalkozásban meglévő tulajdonosi minőségre vonatkozó
adatok, a támogatás megítéléséhez és folyósításához szükséges személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja:
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan Szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.
§-a: az adatkezelés az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásával történik fénykép, videó-, illetve
hanganyagok készítése esetén.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja esetében a Program
befejezésétől számított 10 év. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja esetén visszavonásig, de ez esetben sem
haladhatja meg az adatok tárolása a Program befejezésétől számított 10 évet.
Érintettek köre: A Program keretében érintett, a Programba jelentkező, támogatásban, szolgáltatásban
részesülő természetes személyek.
Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Az adatok védelmére tett
technikai és szervezési intézkedések az Adatkezelő hatályos adatvédelmi, adatkezelési szabályzata szerint
történik. Az Adatkezelő a személyes adatokon a fentitől eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni,
illetve a személyes adatokat nem továbbítja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölteken túl más
harmadik felek részére.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: A személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szervezetén belül
csak azon foglalkoztatottak jogosultak, akik a Program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látnak el.
Adatbázis/nyilvántartás neve: Vállalkozó Start program adatbázisa.
Az adatok formátuma: Digitális, papír alapú.
Az adatok forrása: A személyes adatok magától az érintettől származó adatok.
7

Adattovábbítás: A személyes adatok az Adatkezelő felettes szervének, illetve az ellenőrzésre (pl. ÁSZ, NAV),
valamint a kötelező adatszolgáltatásra jogszabály által feljogosított szervezeteknek (pl. MÁK) kerülnek
továbbításra.
Adatfeldolgozók:
A Programba vonásban és a Programba vonást követő képzésben, tanácsadásban, mentorálásban
közreműködő adatfeldolgozókról az Adatkezelő külön tájékoztatja az érintetteket.
Az érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése: Az Adatkezelő számára fontos, hogy az érintettek
megismerjék adatvédelmi jogaikat.
Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat (adatokhoz való hozzáférés, adatok
helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikkeiben
(Infotv. 14-21. §), a jogorvoslatra vonatkozó szabályok (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikkében (Infotv. 22-23. §) foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő
www.ofa.hu weboldalán elérhető általános Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető az alábbi
linken keresztül:
http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf
Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kezelt adatok
körében, az adatkezelés körülményeiben változás következik be, jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa, erről az érintetteket tájékoztatja. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési
és védelmi kötelezettségeket.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Nyilatkozat
Alulírott
név:

………………………………………………………….………………………

születési hely, idő:

…………………………………………………………….……………………

anyja születési neve:

…………………………………………………………….……………………

kijelentem, hogy a jelen és az Adatkezelő weboldalán elérhető Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, a
személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem.
Kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában önként hozzájárulok továbbá, hogy a szolgáltatások
igénybevétele során az igénybevétel igazolása érdekében az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó
munkatársai a szolgáltatások nyújtása közben rólam fényképeket, videó-, illetve hanganyagokat
készítsenek a Programban történő részvételem időszaka alatt, azokat a jogszabályban rögzített határidőig
megőrizzék, és a Támogatás kihelyezését ellenőrző szervezetek felé felmutassák, azzal a feltétellel, hogy
külön írásbeli engedélyem nélkül azokat sem Adatkezelő, sem Adatfeldolgozók semmilyen formában nem
publikálják, nyomtatott, illetve elektronikus formában sem teszik közzé, illetéktelenek számára nem teszik
hozzáférhetővé.

Kelt: ……………………..………..……., 20….. ...… …...
…………………………………..
Támogatott aláírása
.………………………………………….……………….
Támogatott neve olvashatóan
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
Alulírott
név:

………………………………………………………….………………………

születési hely, idő:

…………………………………………………………….……………………

anyja születési neve:

…………………………………………………………….……………………

kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
nem áll fenn vagy
fennáll az _____ pont alapján
Kérjük, az Önre vonatkozó részt jelölje X-szel a megfelelő sor előtti négyzetben, illetve összeférhetetlenség
esetén írja be a hivatkozott jogszabály vonatkozó pontját!
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn vagy
fennáll az _____ pont alapján
Kérjük, az Önre vonatkozó részt jelölje X-szel a megfelelő sor előtti négyzetben, illetve érintettség esetén írja
be a hivatkozott jogszabály vonatkozó pontját!
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem

Kelt: ……………………..………..……., 20….. ...… …...

…………………………………..
Támogatott aláírása
.………………………………………….……………….
Támogatott neve olvashatóan
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2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (kivonat)
1. § (1)2 E törvény hatálya
a) az államháztartás alrendszereiből,
b) az európai uniós forrásokból,
c) a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból,
d) a 100%-os állami tulajdonban álló szervezet által létrehozott alapítványtól
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a
társasházat – (a továbbiakban együtt: személy) számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra
terjed ki.
(…)
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 8
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)9 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)10 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2)11 Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által
meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása
intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében,
lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.
(3)12 A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1) bekezdés e)
pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(4)13 Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag NKA
tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány.
(…)
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)16 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik
be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
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3. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
Csekély összegű („de minimis”) támogatásról
A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint
az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell
eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást
figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő
vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély
összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos
azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes –
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a
támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a
támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően
– közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű
vásárlására.
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Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra
ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása,
amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott
támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint
a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt
ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély
összegű támogatásban.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen
irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

4. sz. melléklet

Hatósági Igazolás
A Támogatott által csatolt 30 napnál nem régebbi eredeti Hatósági igazolás ( Irányítólap ) álláskeresőként
( IGR alanyként ), közvetítést kérőként történő nyilvántartásba vételről
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