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1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt, mint a pá-
lyázat kiírója (továbbiakban: MDDÜ, Kiíró) az alábbiakban rész-
letezett feltételek szerint pályázatot hirdet magyar designmárkák 
(termékek: bútorok; lakáskiegészítő termékek; közterületi és kül-
téri berendezések; egyéb innovációs termékek: sport- és szaba-
didőeszközök, játékok, elektronikai eszközök) mentoring rend-
szerben történő nemzetközi továbbképzésére. A képzés az olasz 
IED (Institute of European Design) nemzetközi oktatószervvel 
együttműködésben valósul meg. A pályázat keretében a hazai 
szakértőkből és az IED által delegált szakértő által kiválasztott 
márkák a mentoring program során sokéves elmélet és gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező külföldi szakemberektől kapnak támo-
gatást cégük és brandjük fejlesztésére vonatkozóan. A pályázat 
keretében az alábbi kategóriában lehetséges pályázni:

•  Márkafejlesztés (emerging).

1.1. Ágazati cél

Az MDDÜ felismerve a hazai designiparban rejlő kreatív- és üz-
leti potenciált, - amely az ágazat erőteljes kulturális, gazdasági 
és társadalmi beágyazottságából ered - mentoring pályázatot 
hirdet, amelynek célja, a magyar designmárkák szakmai és üzleti 
sikereinek előmozdítása és fenntartása mind a hazai mind a nem-
zetközi piacon. A legerősebb kreatív potenciállal rendelkező ma-
gyar designmárkák fejlesztése és jövőbeli eredményei már rövid 
és középtávon is képesek hozzájárulni a hazai kreatívipar telje-
sítményének növekedéséhez, ezáltal Magyarország és Budapest 
nemzetközi designipari pozíciójának megerősítéséhez. 

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy a pályázat során kiválasztásra kerülő de-
signmárkák a mentoring program által képessé váljanak a nem-
zetközi piacokon való érvényesülésre, elsajátítva a nemzetközi 
trendek kommunikációs, projektvezetési, márkaépítési és keres-
kedelmi technikáit és gyakorlatait. A Kiíró által, a nyertes pályá-

zók részére nyújtott mentoring program tematikáját a 5. számú 
melléklet tartalmazza. A mentoring program várható időtartama 
8 hónap, 6 hónapon át havonta 1x3 napos etapokban. (worksho-
pok formájában), melyet one-to-one meetingek és egy lezáró, 
projektbemutató esemény követ. 

A pályázaton való részvétel az MDDÜ által szervezett további 
programokban való részvétel előfeltétele lehet.

Rendelkezésre álló forrás: 
A projekt megvalósítására szánt keretösszeg 50.000.000.- Ft,  
mely a mentorprogram során nyújtott oktatás, személyes  
tanácsadás, valamint a kapcsolódó marketing költségek fedeze-
tére szolgál.
A pályázaton való részvétel ingyenes.

Az MDDÜ a design SPEED nemzetközi mentoring program 
keretén belül felelős az előadások helyszínének, technikai felsze-
reltségének, az oktatás alatti catering szolgáltatás biztosításáért. 
Vállalja a nemzetközi előadók utazás és szállodaszervezését, illet-
ve a programhoz kapcsolódó teljes marketingtevékenység meg-
valósulását.

3. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI 
 DOKUMENTUMOK

A pályázó feladata az alábbi tartalomnak megfelelő dokumentu-
mok (Pályamű) pdf formátumban történő benyújtása:

3.1 Márka, koncepció leírás magyar és angol nyelven
 (márka koncepció, márka benchmarkok, célpiac) –  
 terjedelem legfeljebb 2 oldal

3.2  Termékek, termékcsaládok bemutatása magyar és  
 angol nyelven – legalább 2 termékcsalád (képek és  
 leírás), legfeljebb 10 oldal terjedelemben

3.3 A márka tervezőjének portfóliója

3.4 A Márka min. 2 üzleti évre vonatkozó üzleti  
 tervének vázlata, amelynek tartalmaznia kell: 

• Márka eddig elért eredményeinek bemutatását - magyar és 
angol nyelven 1-1 oldal terjedelemben 

• Nemzetközi piaci marketing és értékesítési tervét - magyar és 
angol nyelven 1-1 oldal terjedelemben

• Termékek anyagköltségeinek és értékesítési árának meghatá-
rozását - magyar és angol nyelven 1-1 oldal terjedelemben

4. A PÁLYÁZATOKKAL SZEMBEN  
 TÁMASZTOTT SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Pályázói kör:
• minimum 2 év lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági  

társaság vagy egyéni vállalkozó,
• legalább 2 termékcsaláddal rendelkező márka, 
• min. középfokú angol nyelvtudás

A beadott pályaműnek egyrészt vizuálisan (a termékek bemuta-
tása, a márka tervezőjének portfóliója esetében), másrészt  üzle-
tileg, azaz a piacon történő értékesítés és bevételgenerálás szem-
pontjaira tekintettel (márka koncepció leírás -márka koncepció, 
márka benchmarkok, célpiac-, a márka eddig elért eredménye-
inek bemutatása, a nemzetközi piaci marketing és értékesítési 
terv, valamint az egyes termékcsaládok bekerülési költségeinek 
és értékesítési árának meghatározása esetében) a pályázó leg-
jobb tudása szerint kell elkészülnie. Az elbírálásnál fontos szem-
pont, hogy a megfogalmazott és bemutatott tervek, valamint a 
kitűzött célok megvalósíthatóak és reálisak legyenek. 

5. A PÁLYÁZAT MENETE

5.1. Pályázók köre, részvétel feltételei: 

A pályázaton designmárkák vehetnek részt, azzal a megkötéssel, 
hogy a Pályázat benyújtására a designmárkához szorosan kap-
csolódó (tervező, tulajdonos, alkotói közösség tagja) tagok min-
den esetben kizárólag közösen jogosultak. 
A Pályázó a pályázata benyújtásával a pályázati kiírás feltétele-
it magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az 5.2. 
pontban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn vele 
szemben.

5.2. Kizáró okok:

A Kiíró kizárja a pályázatát annak a Pályázónak:

a) aki nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság 
követelményének; vagy

b) aki csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljá-
rás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt 
áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy

c) akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így a Pályázó:

- a zsűri tagja, vagy a zsűritagok Ptk-ban meghatározottak  
 szerint hozzátartozója

- olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztség 

 viselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó  
 szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja,  
 illetve ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gaz- 
 dálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely meghirdetett  
 tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló   
 egyéb jogviszonyban áll; vagy

d) Pályázó a Pályaműben valótlan adatokat közöl;

e) a Pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek

Pályázó az a)-d) pontokban foglaltakról a jelen Pályázati felhí-
vás 2. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével köteles 
nyilatkozni.

5.3. Kérdések és válaszok

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhí-
vással kapcsolatosan felmerülő kérdéseik elküldésére a design@
hfda.hu elektronikus levelezési címre. 
Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül  
válaszol.

5.4. Leadási határidő, eredményhirdetés

5.4.1. A pályázat benyújtása:

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. éjfélig 

A Pályaművek (3.1-3.4. pont szerinti dokumentumok együttesen) 
kötelező mellékletei:

Pályázati dokumentáció a 3. pontnak megfelelően
1. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
2. számú melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi  

nyilatkozat
3. számú melléklet: Pályázati nyilatkozat
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

A pályázat leadása design@hfda.hu e-mail címre megküldött  
Pályaművek és ahhoz kapcsolódó mellékletek és/vagy a Pályá-
zó által létrehozott internetes tárhely elérés megadása útján tör-
ténik. A tárhelyről Kiíró 3 munkanapon belül letölti a pályázati 
anyagot, és a megküldött/letöltött Pályaművek megnyithatósá-
gáról, olvashatóságáról 5 munkanapon belül e-mail útján vissza-
jelez a Pályázó részére. A pályázati anyag határidőben történő 
benyújtása Pályázó felelőssége. 
Határidőben történő benyújtásnak minősül, amennyiben a pá-
lyázati anyag beérkezéséről a Kiíró e-mailen visszajelez Pályázó 
részére.

5.5. A pályázat értékelése

A zsűri a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül bírálja 
el a pályázatokat és választja ki a mentoring program résztve-
vőit. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott 
e-mail útján a Kiíró értesíti.

Amennyiben a Pályázó a kiírt határidőig nem az előírt formában, 
vagy hiányosan nyújtja be a Pályaművet, vagy annak mellékle-
teit, a Kiíró 10 napon belül a pályázat hiánypótlásra szólítja fel a 
Pályázót. A hiánypótlás benyújtására a Pályázónak 5 nap áll ren-
delkezésre. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása 
a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályá-
zatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti 
meg.

A szakmai zsűri összetétele:
- A Magyar Divat & Design Ügynökség részéről Bata-Jakab 
Zsófia vezérigazgató és/vagy Keresztury Árpád designipari igaz-
gató (a zsűri elnöke). 
- Szakmai résztvevők (legalább 3 fő): – (A zsűri teljes névsora 
később kerül bemutatásra.)
-     IED (Institute of European Design) részéről delegált szakértő

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe vett szempon-
tok:

• Márka eredetisége, egyedisége
• A márka koncepció megvalósíthatósága
• A márka hazai és nemzetközi üzleti és fejleszthetőségi  

potenciálja
• A nemzetközi marketing és értékesítési terv, valamint a  

beadott üzleti terv realitása 

Kiíró az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül veszi fel a 
kapcsolatot a kiválasztott márkákkal. 

6. JOGI TUDNIVALÓK

Pályázó a pályázat kötelező részét képező 3. számú melléklet be-
nyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltéte-
leket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.1. Rendelkezésre álló forrás

A felhívás keretösszege 50.000.000 Ft. amely a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatán áll 
rendelkezésre.



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. számú mellék-
letének 20. pontja szerint a központi költségvetés XXI. fejezeté-
nél a fejezetet irányító szerv a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A 
fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasz-
nálásáról szóló 2/2018. (XII.28.) MK rendelet 1. melléklet 13. so-
rában a Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat Kezelő szerveként a 
Kiíró tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt.  (továbbiakban: MTÜ Zrt.) került kijelölésre.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyetértett azzal, hogy az MTÜ 
Zrt. a magyar divat és design fejlesztésének és a turisztikai szem-
pontból kiemelt jelentőségű fesztiválok, kulturális nagyrendez-
vények támogatásáról szóló 1097/2019. (III. 8.) Korm. határozat 
1. pontjában meghatározott feladatok megvalósítására használja 
fel az átadott összeget.
Az MTÜ Zrt. a magyar divat- és designipar fejlesztésével kap-
csolatos feladatokat a jelen pályázat Kiírója útján látja el.

6.2.  A támogatható tevékenység állami támogatási jog-
cím és kategóriák szerinti besorolása

A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély ösz-
szegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély ösz-
szegű 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) szabá-
lyai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rende-
let 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, köz-
úti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösz-
szeget, 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 vállalkozások-
nak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni 
annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár 
a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű tá-
mogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy 
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű tá-
mogatás 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 betud-
ni, 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 szerző-
dés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgálta-
tást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/
EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfe-
lelően 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 rendele-
teknek 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 támogat-
ható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszíro-
zási 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 rögzí-
tett maximális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikké-
nek (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott 
feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyi-
latkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az 
azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű tá-
mogatások támogatástartalmáról.

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági ren-
delet 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.

Kizárt ágazatok/tevékenységek: 

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szerve-
zéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 
1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek 
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támo-
gatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalko-
zó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásá-
val foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszer-
zett 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 működte-
téséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támo-
gatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító jár-
művek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett 
ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet al-
kalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez 
tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait 
csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyúj-
tott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást 
nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenysé-
gek 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 ese-
tén a támogatott köteles azokat bemutatni.

6.3. Saját szellemi termék

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a 
beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes ele-
mei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti. A pályázó a 
pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a 
teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás ré-
szét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal. A pá-
lyázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél a felhasználás 
tekintetében kizárólag olyan elemeket használ fel, amelyekre vo-
natkozóan a felhasználási jogokkal maga a pályázó teljes körűen 
rendelkezik. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő káro-
kért kizárólag pályázó köteles helytállni. A pályázó kizárólag saját 
szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat 
érvénytelenné válik. Ha ezen körülmény a kiválasztást követően 
válnak ismertté, akkor a pályázó köteles visszalépni a Pályázaton 
történő részvételtől a kiíróval szemben harmadik személy által – 
szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott 
mindennemű követelésért helytállni.

6.4. Egyéb

A Kiíró a kiírást a pályázó javára jogosult módosítani, kiegészíte-
ni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően 
gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyúj-
tásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a 
módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. 
Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a 
pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a 
kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó 
a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, 
úgy – a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilat-
kozatával jogosult a pályázatát visszavonni. Az MDDÜ fenntartja 
a jogot arra is, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő Pá-
lyamű, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek 
minősíti. 

6.5. Vonatkozó irányadó jogszabályok listája

• 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről

• A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikké-
nek a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

• 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 
De minimis nyilatkozat (a hivatalos kitöltési útmutató szerint)

2. sz. melléklet: 
Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat 

3. sz. melléklet: 
Pályázati nyilatkozat

4. sz. melléklet: 
Titoktartási nyilatkozat

5. sz. melléklet: 
Nemzetközi mentoring program tervezett tematikája 
-Márkafejlesztés 

6.sz. melléklet: 
Adatvédelmi tájékoztató 



De minimis nyilatkozathoz

Amennyiben a lentiekben kifejtettek alapján a Pályázó nem részesült támogatásban, abban az esetben is kérjük, 
hogy az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot húzza át és lássa el cégszerű aláírásával.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet1 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, vala-
mint 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 kereskedel-
mi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintössze-
get2, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra3 is. 

Mi a bruttó támogatástartalom?

A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkon-
tálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon 
vállalkozásnak?

Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdí-
tani, vagy
Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gya-
korolhat, vagy
Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birto-
kolja a szavazati jogok többségét
Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül 
rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait? 

Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénz-
ügyi év során került sor.
 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell szá-
mítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az 
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támoga-
tást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással 
támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a 
saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a 
szétválás által érintett vállalkozások között.
Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, 
figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezmé-
nyezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

1 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
2 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regio-
nális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
3 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

1. számú melléklethez tartozó útmutató



Halmozódás:

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági 
csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható.

Például: 
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de mini-
mis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az 
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállal-
kozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 
eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szó-
ló 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., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási 
csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható. 

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya 
alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és ak-
vakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati 
csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 
1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellen-
szolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő át-
számításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.4

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást 
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen 
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

1. számú melléklethez tartozó útmutató



A mellékleteket nyomtatás után kérjük kék tollal kitölteni, a cégjegyzésre jogosult által aláírni, valamint a bélyegzővel 
ellátni;
kérjük a mellékleteket szkennelve visszajuttatni a pályázati anyaggal egyidejűleg.

2-3-4. számú mellékletekhez tartozó útmutató
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1. számú melléklet

DE MINIMIS NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély 
összegű (de minimis) támogatás esetén

Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel )

        Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  

        Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  

Egyesülés, szétválás ideje: _________   ___________   _________
   (év)             (hónap)           (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, 
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támo-
gatás(ok)ban részesültek. 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezmé-
nyezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási 
kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges ada-
tokat is tartalmazza. 1

1  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén 
létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később 
is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban 
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs 
lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani 
a szétválás által érintett vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások 2 

Sorszám Támogatás 
jogalapja  
(bizottsági  
rendelet 
száma)

Támogatást  
nyújtó  
szervezet

Támogatás  
kedvezményezettje 
és célja

A támogatást  
ellenszolgáltatás fe-
jében végzett közúti 
kereskedelmi  
árufuvarozáshoz 
vette igénybe?

Kérelem be-
nyújtásának 
dátuma3 

Odaítélés 
dátuma

Támogatás összege Támogatás bruttó 
támogatástartalma4 

Forint Euró Forint Euró

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]   
 2. melléklete alapján.
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1. számú melléklet

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett 
az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költ-
ségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez 
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott 
összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott 
maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbi-
akról nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támo-
gatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú 
intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is 
kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon  
 vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 
támogatásokra
Sorszám Támogatás 

jogalapja 
(uniós állami 
támogatási 
szabály)

Támogatást  
nyújtó  
szervezet

Támogatási  
kategória
(pl. regionális 
beruházási  
támogatás)

Kérelem 
benyújtásának 
dátuma6 

Odaítélés 
dátuma

Azonos elszámolható 
költségek teljes ösz-
szege jelentértéken

Azonos kockázatfi-
nanszírozási célú 
intézkedés vonatko-
zásában nyújtott álla-
mi támogatás bruttó 
támogatástartalma / 
azonos elszámolható 
költségek vonatkozá-
sában nyújtott állami 
támogatás bruttó 
támogatástartalma 7 

Maximális támogatási 
intenzitás (%) vagy 
maximális támogatási 
összeg

Forint Euró Forint Euró8 

 

6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 
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1. számú melléklet

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9  közötti időszakban egyéb  
csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a ked-
vezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaí-
télése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból 
kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:  

                         ……………………………..................... 
                        Kedvezményezett
                   (aláírás, pecsét)

9 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének  
 jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű  
 támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.
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2. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

……………………………………………………….………………………………........................mint Pályázó..............................................

(székhely:……………………………………………………………………………………………….………………….........................................,

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:………………..………………………………..………………………………..………………………....

adószám:…………...........................……….....………….…, képviselő:…….…………………….....................……….……………………) 

jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelek, valamint velem szemben a Pályázati kiírás 5.2. pontjá-
ban meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott 
összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2020. ………………..…………………………

               ..……………………………………...........
        Pályázó (cégszerű) aláírása
        (pecsét helye)



7

3. számú melléklet

PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

…………………………………………………………………........................................................................, pályázó cég neve, melyet 

…………………………………………………………………………………........… képvisel, mint cégjegyzésre jogosult:

az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
Megvizsgáltuk és fenntartásuk vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Magyar Divat & Design Nonprofit Zrt., mint Kiíró 
által „design SPEED nemzetközi mentoring program” tárgyban kiírt pályázati felhívás feltételeit.

Kijelentjük, hogy a pályázati anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik.

A Kiíró által „design SPEED nemzetközi mentoring program” tárgyban kiírt pályázati felhívásra való jelentkezést az 
alkotó közösség összes tagja/tulajdonosa egybehangzóan megszavazta és a részvételt támogatja. 

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerül/kerülünk, akkor az együttműködési megál-
lapodás a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel megkötjük, a pályázati felhívásban foglalt feladatainkat pedig 
maradéktalanul teljesítjük.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a benyújtott pályázati anyagunkban szereplő személyes 
adatokat a pályázati felhívás 6. számú mellékletében foglalt Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatkezelő 
az ugyanebben a mellékletben rögzítettek szerint kezelje.

Budapest, 2020. ………………..…………………………

               ..……………………………………...........
        Pályázó (cégszerű) aláírása
        (pecsét helye)
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4. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Pályázott cég neve: ………………………………............................................................................................................................

Képviseli: ……………………………………………………....…………………................, mint egyéni vállalkozó/gazdasági társaság

Székhely: ……………………………………………………………………………….....................................................................................

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ………………………………………………….......................................................................

Adószám: ………………………………………………..............................................

vállalom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (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 „design SPEED nemzetközi mentorprogramon való részvételre” vonatkozóan 
kiírt pályázat (a továbbiakban: Pályázat) – 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 sze-
mélyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Pályázathoz vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket 
vagy információkat.
Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Pályázat tartalmával és teljesítésével össze-
függésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, tény, 
így különösen, de nem kizárólagosan a Pályázat léte és tartalma, részletei üzleti titoknak minősül, azt harmadik sze-
mélynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Pályázat teljesítésétől eltérő más célra nem használha-
tom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, 
hogy a Társaság titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kije-
lentem, 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 Pályázathoz bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül to-
vábbra is fennáll.

Budapest, 2020 ………………..…………………………

               ..……………………………………...........
        Pályázó (cégszerű) aláírása
        (pecsét helye)
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5. számú melléklet

A DESIGN SPEED MENTORING PROGRAM 
INDIKATÍV TEMATIKÁJA NEMZETKÖZI 
MÁRKAFEJLESZTÉS TÉMAKÖRBEN

A mentoring program workshopok keretében kerül megvalósításra. 

A workshopok keretében az alábbi témák kerülhetnek érintésre: 

Az előadások témakörei: Design Marketing és Management; Analízis, Kutatás és Üzleti pozicionálás; Innováció és 

Kreatív management, Termékfejlesztés; Brand management és kommunikáció, értékesítési technikák

A 6 témakör két fő blokkra épül: 

• Design Marketing Program (Marketing1, Marketing 2, Analízis, Kutatás és Üzleti pozicionálás)

• Design Management Program (Innováció és Kreatív management, Termékfejlesztés, Brand management  

 és kommunikáció, értékesítési technikák)

A workshopok keretében az alábbi témák kerülhetnek érintésre:

ANGOL NYELVEN MAGYAR NYELVEN

Business, Marketing Management, Design Management:
Jogi alapok:

- szerzői jog
- védjegy
- szabadalom
- uniós kitekintés

Internal/External Analysis, Research, STP

Financial Marketing, CRM

Analysis and research for Innovation 

Product development

Brand Management and Communication

Commercial & sales practices

A sikeres pályázók a képzés során folyamatos konzultációt folytathatnak az IED által kijelölt nemzetközi tapasztalat-
tal rendelkező szakemberrel, a mentorprogram hivatalos projektkoordinátorával, akivel a workshopok lezárultával 3 
napos one-to one meetingen vesznek részt. 
A képzés lezáró eseménye a résztvevő mentoráltak által elkészített projektek bemutatása.
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6. számú melléklet

Ez az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Zrt. (továb-
biakban: Társaság, Adatkezelő) által végzett adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódik és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos  
valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön személyes adatainak megadását megelőzően teljes mértékben tisztában  
legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultsá-
gokkal.

A design SPEED nemzetközi mentoring program pályázat során az Ön személyes adataink megadása olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben Ön mint (Érintett) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges.

Személyes adatai rendelkezésre bocsátásával, a pályázat benyújtásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat vagy 
információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, az adatke-
zelést tudomásul veszi. 

Társaságunk az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő szervereken tárolja.
Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a Társaságunk eleget kívánnak tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 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 (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 
Társaságunk arra törekednek, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátha-
tó, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsák, továbbá, hogy elősegítsék az Érintett 
jogainak a gyakorlását.

1. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
MAGYAR DIVAT & DESIGN ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Cégjegyzékszám: 
01-10-049808, Adószám: 26338972-4-41, Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., képviseli: Bata-Jakab Zsófia)
AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@hfda.hu
AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 30 302 6146
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: Papp Levente, privacy@mtu.gov.hu,

2. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ:
A Társaság adatkezelési tevékenységeinek végrehajtása során adatfeldolgozói minőségben igénybe veszi az alábbi cégek szolgáltatásait:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041364, Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. adószám: 10356113-2-41) 
Az Adatfeldolgozó a megkapott adatokat saját célra nem használják fel, kizárólag az adatok feldolgozását végzik az Adatkezelő számára.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Adatkezelő az Érintettek egyes személyes adatait a „design SPEED nemzetközi mentoring program” pályázaton való részvétel biztosí-
tása, a pályázat sikeres lebonyolítása, valamint szerződéskötés és általános kapcsolattartás céljából kezeli.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Az Érintett (pályázó) neve, anyja neve, adóazonosító/adószám, lakcím, elektronikus levelezési cím, telefonszám.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A nyertes pályázók (Érintettek) személyes adatait Adatkezelő a velük kötött szerződés lejáratát követő 10 évig őrzi meg, valamennyi jogi 
szempontból jelentős körülmény adatkezelő általi bizonyíthatósága érdekében. A pályázaton nem nyert pályázók esetében a pályázat  
lebonyolítását követően 1 évig őrzi meg.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis 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.

7. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek 
hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozónál mindenkor hatályos jogszabályi 
feltételeknek, valamint belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
8. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 
kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Az érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen 
szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az 
Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az 
esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilal-
kotást is.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló dön-
tés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Társaság nem alkalmaz automatizált 
döntéshozatalt.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:
Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adat-
kezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják Önt az adatvédelmi incidensről.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvé-
delmi jogszabályokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

AZ ADATKEZELŐKEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓKAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ 
VALÓ JOG:
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem megfelelőkezelése következtében megsértették a 
jogait.
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6. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedé-
seket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az Adatfeldolgozót, 
hogy ő is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne  
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok  
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő 
munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó részére is előírja.
A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok  
megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja,  
a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.
Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi,  
a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.
Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges inci-
densek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.
Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalak kiszolgálására, mely a fellépő terhe-
léseket biztonságosan elosztja az erőforrások között.
A rendszerei katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálá-
sáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.
Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált 
telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.
Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai 
rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.
Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaznak meg, melyek teljesülését rendszeres  
képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.
A működés során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és  
szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket lekezeli, és nyilvántartásba veszi.
Szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet 
már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes 
adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, 
megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az 
adatvédelemért felelős személyek a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálják, majd az adatvédelmi incidens 
tudomására jutását követő 72 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárítására és az incidens kezelésére.
Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja az Érintetteket a módosításokról.

11. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A jelen Tájékoztató megismerése után a pályázat benyújtásával Ön, mint az adatkezelés Érintettje, kellő mérlegelés és megfontolást kö-
vetően elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és ideig 
nyilvántartja, kezeli.
Adatkezelő kizárólag azoknak a megjelölt adatfeldolgozó Társaságnak jogosulta az Érintett személyes adatait kiadni, amelyeket az Érintett 
jelen tájékoztató alapján megismert és elfogadott.
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