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1. sz. melléklet 
Együttműködési szándéknyilatkozat 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező 
Jelentkezési adatlapon nyújtható be. A Jelentkezési adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. Kézzel írott jelentkezések feldolgozására nincs lehetőség. 

A Jelentkezési adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok 
csatolásával kell benyújtani.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a jelentkezés tartalmi elemeinek 
változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

 
I. A Jelentkező adatai 
Alulírott 

 ..............................................................................................................................................  (név) 

születési név: ....................................................................................................................................................  

lakóhely: ...........................................................................................................................................................  

születési hely, idő: ...........................................................................................................................................  

anyja neve: .......................................................................................................................................................  

elérhetőség: .....................................................................................................................................................  

 
az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
Megvizsgáltam és fenntartások vagy korlátozás nélkül elfogadom az MDDÜ Magyar Divat & 
Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Kiíró által „Talents 
Mentorprogram” tárgyban kiírt jelentkezési felhívás feltételeit.  
 
Kijelentem, hogy a jelentkezési anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonomat 
képezik.  
 
Kijelentem, hogy amennyiben kiválasztásra kerülök, akkor a jelentkezési felhívásban foglalt 
feladataimat maradéktalanul teljesítem.  
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Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy az MDDÜ Magyar Divat & Design 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a benyújtott jelentkezési 
anyagunkban szereplő személyes adatokat a jelentkezési felhívás 4. számú mellékletében 
foglalt Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.  
 
Az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság hírlevelére történő feliratkozáshoz: (Kérjük aláhúzni) 
 
Hozzájárulok.  
 
Nem járulok hozzá. 
 
 
 
Kelt: ……………………………………………. 
 
 ………………………………… 
 

Jelentkező aláírása
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2. sz. melléklet 
Titoktartási- és összeférhetetlenségi nyilatkozat  

 
Alulírott: 

 .................................................................................................................................................. (név) 

születési név: ....................................................................................................................................................  

lakóhely: ............................................................................................................................................................  

születési hely, idő: ............................................................................................................................................  

anyja neve: ........................................................................................................................................................  

elérhetőség: ......................................................................................................................................................  

 
vállalom, hogy az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-049808, adószáma: 
26338972-4-41, csoportos adószáma: 17782517-5-41, a továbbiakban: Társaság) való együttműködés során 
„Talents Mentorprogram”-ra vonatkozóan kiírt jelentkezést (a továbbiakban: Jelentkezés) – annak tartalmával 
kapcsolatban a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adok át, és nem 
hozok nyilvánosságra semmilyen információt. 
 
Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik 
személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Jelentkezést, vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas 
ismereteket vagy információkat. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Jelentkezés tartalmával és teljesítésével 
összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott 
adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkezés léte és tartalma, részletei üzleti titoknak 
minősülnek, azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé, és a Jelentkezés 
teljesítésétől eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási 
kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség megszegésével 
összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, miszerint a 
titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is 
megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Jelentkezés bármilyen okból 
történő megszűnése, az a megszűnéstől függetlenül továbbra is fennáll. 
 
A fentieken túl kijelentem, hogy velem szemben a Jelentkezési kiírás 5.1. pontjában meghatározott 
egyéb kizáró ok sem áll fenn. 
 
Budapest, 2022. ………………..…………………… 
 
 …………………………………….. 

Jelentkező aláírása 
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3.sz melléklet 
A Talents Mentorprogram indikatív tematikája  

Jelentkezési felhívás pályakezdő divat- és formatervezők számára, mentorprogramban való 
részvételre 

Workshop, tematikus nap, valamint kerekasztal-beszélgetések keretében az alábbi témák kerülnek 
érintésre: 

1. Szakmai önismeret, karriertervezés 
      2.  HR a divat- és designiparban 
      3.  Márkafejlesztés, márkaépítés  
      4.  Tehetségmenedzsment 
      5.  Fenntarthatóság 
      6.  Social media & PR 
      7.  Média és divat / design 
      8.  Ellátási láncok, viszonyrendszerek 
      9.  Márkamenedzsment 
     10. Innováció 
     11. Fenntarthatóság  
     12. Divat- és designipari lehetőségek 
 
 
ONE-TO-ONE beszélgetések keretében karrier- és önismereti tanácsadó foglalkozik a 
jelentkezőkkel. 
 
A jelentkezők az elméleti képzés mellett gyakorlati lehetőséget is kapnak az MDDÜ Nonprofit Zrt.-
vel szakmai partnerségben álló cégeknél, 2-3 hetes időszakra. A gyakornoki jelenlét nagyobb rálátást 
biztosít a divat- és designipari szegmensben rejlő karrierlehetőségekre. 
 
Az MDDÜ Nonprofit Zrt. a programot felnőttképzési szakértő bevonásával valósítja meg. 
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4.sz. melléklet 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 

Az adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre. 
 


