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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

A Magyar Fesztivál, Rendezvény, Kulturális és Turisztikai Program Alapítvány (nysz.: 01-01-
0013105, székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. fszt./4., a továbbiakban: Alapítvány, 
vagy támogató) RaKÉTa – Rendezvényipari Képzési Támogatás néven ösztöndíj nyújtására 
irányuló támogatást nyújt (továbbiakban: támogatás) a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény (Felnőttképzési trv.) szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató, jogi 
személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági 
tevékenységet folytató más természetes személy (továbbiakban: felnőttképző) javára, a 
felnőttképzésben részt vevő, a felnőttképzővel jogviszonyban álló, képzésben részt vevő 
személy (továbbiakban: képzésben részt vevő személy) támogatásának céljára. 

 

1./ A támogatás célja, támogatható képzések 

 

1.1. Az Alapítvány vállalja, hogy támogatást nyújt a felnőttoktatásban a rendezvényszektor 
számára releváns – többek között rendezvényszervező, művészeti menedzser, zenei 
menedzser, illetve hangosító – szakterületen képzést szervező felnőttképző részére, a 
hivatkozott területen képzésben részt vevő személyek tandíjának finanszírozása céljából. 

 

1.2. A felnőttképző vállalja, hogy a finanszírozás elnyerése érdekében az Alapítvánnyal 
együttműködve a képzésben részt vevő személyek között pályázatot hirdet (továbbiakban: 
pályázat, vagy ösztöndíj), melynek jelen ÁSZF keretében szabályozott értékelését 
(továbbiakban: pályázati eljárás) követően a támogatást a képzésben részt vevő személyek 
tandíjának kiegyenlítésére fordítja. 

 

2./ A támogató jogai és főkötelezettségei 

 

2.1. Támogató jogosult: 
- a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, 
- a pályázati eljárás során a felnőttképző által a pályázati eljárásban kiválasztott 

képzésben részt vevő személyeket meghallgatni, pályázati anyagukhoz hozzáférni, 
- a felnőttképző pályázati eljárásban hozott döntését jóváhagyni, 
- a felnőttképző pályázati eljárásban hozott döntésének jóváhagyását megtagadni, 

valamint a megtagadott döntésre vonatkozó támogatás folyósítását megtagadni, 
amennyiben a jelen ÁSZF-ben rögzített értékelési eljárásban a felnőttképző döntését 
az értékelési szempontok alapján felülértékeli. 
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2.2. Támogató köteles: 
- a felnőttképzővel kötött egyedi megállapodásban rögzített határidőn belül a 

támogatás összegét a felnőttképző rendelkezésére bocsátani, 
- a felnőttképzővel a szerződés teljesítése, valamint a pályázati eljárás során 

együttműködni, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges adatokról, 
körülményekről, tényekről a felnőttképzőt tájékoztatni. 

 

3./ A felnőttképző jogai és főkötelezettségei 

 

3.1. A felnőttképző jogosult: 
- a támogatóval kötött egyedi megállapodásban rögzített határidő leteltével a 

támogatás összegét követelni, 
- amennyiben a támogató a felnőttképző javaslatát megtagadná, úgy új képzésben 

részt vevő személyt jelölni az ösztöndíjra. 

 

3.2. A felnőttképző köteles: 
- a pályázati eljárást a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendben lefolytatni és a pályázó 

képzésben részt vevő személyeket értékelni, 
- a képzésben részt vevő személyt a pályázata alapján a támogató felé jóváhagyásra 

kiválasztani, jóváhagyás esetén ösztöndíjszerződést kötni, 
- a támogatás összegét a pályázat során ösztöndíjat elnyert képzésben részt vevő 

személy tandíjának kiegyenlítésére fordítani, 
- a pályázaton részt vevő, valamint a pályázatot elnyert, képzésben részt vevő 

személyekkel az egyedi szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges nyilatkozatokat beszerezni, 

- a pályázaton részt vevő és a pályázatot elnyert képzésben részt vevő személyeket 
jogaikról és kötelezettségeikről kioktatni, a pályázó kötelezettségeit a pályázat 
elnyerése esetén betartatni, 

- a támogatóval a szerződés teljesítése, valamint a pályázati eljárás során 
együttműködni, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges adatokról, 
körülményekről, tényekről a támogatót tájékoztatni. 

 

4./ Pályázásra jogosultak köre 

 

4.1. A felnőttképző által meghirdetett pályázaton, mint pályázó részt vehet az a képzésben 
részt vevő személy, aki: 

- felsőoktatási végzettséggel, legalább Ba/Bsc fokozatú diplomával rendelkezik 
- a felnőttképző által szervezett 

o célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és 
szervezetten megvalósuló - a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, 
illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény 
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alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem 
tartozó - oktatás és képzés 

▪ üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű 
gazdasági tevékenység esetén térítés ellenében vagy a - a belső képzés 
és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben 
vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési 
támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy 
képzést, 

▪ ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által 
e törvénnyel összhangban, - legalább a képzésben részt vevő személy 
természetes személyazonosító adataira kiterjedően - egyedi 
azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen 
formában vezetett nyilvántartás mellett, 

▪ vagy belső képzést, 
o illetve a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást 

a felnőttképzővel való jogviszonya keretében rendezvényszervező, művészeti 

menedzser, könnyűzenei menedzser, illetve hangtechnikus területen igénybe 

vesz. 

5./ Támogatás mértéke 

 

5.1. Támogató vállalja, hogy a pályázat során ösztöndíjat elnyert képzésben részt vevő 
személy tandíjának megfelelő támogatást nyújt felnőttképző részére a támogatást nyert 
képzésben részt vevő személy tandíjának ellenértékeként. 

 

5.2. A pályázatot elnyerő képzésben részt vevő személyek száma nem haladhatja meg a 
felnőttképzővel a jelen ÁSZF 4. pontja szerinti jogviszonyban álló összes képzésben részt vevő 
személy 30%-át. 

 

5.3. A támogatás összege a támogató és a felnőttképző egyedi megállapodásában kerül 
rögzítésre. 

 

6./ A pályázati eljárás, az elbírálás során értékelendő tényezők 

 

6.1. A pályázati eljárás első szakaszában a képzésben részt vevő személy pályázati anyagot 
bocsát a felnőttképző és az Alapítvány rendelkezésére, amely tartalmazza: 

- a képzésben részt vevő személy önéletrajzát, 
- motivációs levelet, 
- annak igazolását, hogy a képzésben részt vevő személy felsőoktatási végzettséggel, 

legalább Ba/Bsc fokozatú diplomával rendelkezik. 
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6.2. A pályázati eljárás második szakaszában a képzésben részt vevő személy a felnőttképző 
által szervezett szóbeli interjún vesz részt, melynek során a felnőttképző meggyőződik arról, 
hogy a képzésben részt vevő személy jogosult-e a támogatás szerinti ösztöndíj 
igénybevételére, valamint, hogy a támogatott képzési területen elért eredményei, valamint 
képességei és készségei, szakmai tapasztalata alapján az ösztöndíj igénybevételére érdemes-
e. Amennyiben a felnőttképző által a pályázási jogosultság és érdemesség megállapítást nyer, 
úgy felnőttképző a támogató rendelkezésére bocsátja a képzésben részt vevő személyről a 
pályázat keretében rendelkezésre álló dokumentumokat, a képzésben részt vevő személyt 
pedig az ösztöndíjra jelöli. 

 

6.3. A pályázati eljárás harmadik szakaszában a képzésben részt vevő személy a támogató által 
szervezett szóbeli interjún vesz részt, melyben a támogató meggyőződik arról, hogy a 6.2. 
pontban meghatározott kritériumok a képzésben részt vevő személy vonatkozásában 
fennállnak. Amennyiben a kritériumok fennállnak, úgy a támogató a felnőttképző által jelölt 
képzésben részt vevő személy jelölését jóváhagyja. A pályázó képzésben részt vevő személy 
a jóváhagyással az ösztöndíjra jogosulttá válik. 

 

6.4. Amennyiben a támogató a jóváhagyást megtagadja, úgy a képzésben részt vevő személy 
pályázata elutasításra kerül. Elutasítás esetén a felnőttképző az elutasított helyett más 
képzésben részt vevő személy jelölésére jogosult. Amennyiben az ismételt jelölés során jelölt 
képzésben részt vevő személy pályázata is elutasításra kerül, úgy a felnőttképző újabb 
képzésben részt vevő személyt nem jelölhet, a támogatás arányos részétől pedig elesik, azt a 
támogatótól nem követelheti. 

 

6.5. A támogató fenntartja a jogot, hogy a képzésben részt vevő személyek pályázatait a 6.3. 
pontban meghatározott eljárás lefolytatása nélkül, a pályázati dokumentumok vizsgálata 
alapján jóváhagyja. Amennyiben a jelölt elutasításának lehetősége merülne fel, úgy a jelölt 
támogató által szóbeli interjú keretében történő meghallgatása kötelező. A kötelező 
meghallgatás nem vonatkozik arra az esetre, ha a pályázati jogosultság hiányzik, mely esetben 
a jelölés a pályázati dokumentumok ellenőrzését követően, további vizsgálat nélkül 
visszautasítható. 

 

7./ Pályázó kötelezettségei a pályázat elnyerése esetén 

 

7.1. A pályázatot elnyert pályázó köteles a pályázati időszakban legalább 80 óra szakmai 
gyakorlatot lefolytatni a rendezvényszektorban elhelyezkedő olyan elismert szereplőnél, mely 
a képzésével összhangban álló tevékenységet folytat (továbbiakban: szakmai gyakorlati hely).  

7.1.1. A szakmai gyakorlati hely megválasztása a támogató, illetve a felnőttképző 
ajánlása alapján elsődlegesen a pályázó joga és kötelezettsége. 

7.1.2. Amennyiben a pályázatot elnyert pályázó az általa választott szakmai gyakorlati 
helyen elhelyezkedni nem tud, úgy a szakmai gyakorlati helyet a felnőttképző, illetve 
a támogató jelöli ki számára. 
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7.1.3. A pályázó a szakmai gyakorlat elvégzését követően köteles a gyakorlat 
elvégzését hitelt érdemlően igazolni a támogató felé. 

 

7.2. Az ösztöndíjas időszak lezárultával a pályázatot elnyert pályázó köteles legalább 5 oldal 
terjedelmű beszámolót készíteni a képzés és a szakmai gyakorlat során elsajátított 
készségekről, megszerzett tapasztalatokról, melyet támogató marketing-kommunikációs 
stratégiája kialakítása, valamint annak végrehajtása során szabadon felhasználhat. 

 

8./ A pályázat folyósításának általános szabályai  

 

8.1. A támogatás összegének felnőttképző részére történő folyósítására a támogató és a 
felnőttképző egyedi megállapodásában rögzített elszámolási időszakonként kerül sor. 

 

8.2. A 8.1. pontban meghatározott elszámolási időszak elszámolási egysége a felnőttképző 
által nyújtott szolgáltatás függvényében lehet óra, hónap, félév, vagy tanév. Az elszámolási 
időszak félév vagy tanév. 

 

9./ Felelősség szerződésszegésért, felelősségkorlátozás 

 

9.1. Ha a felnőttképző szerződésszegése következtében a támogatónak kára keletkezik, úgy a 
felnőttképző a szerződésszegéssel okozott teljes kárt köteles a támogató számára 
megtéríteni. 

 

9.2. Ha a támogató szerződésszegő magatartása következtében közvetlenül és okszerűen a 
felnőttképzőnek kára keletkezik, úgy a támogató a felnőttképző vagyonában beállott 
csökkenést köteles megtéríteni. A támogató a teljes kárért akkor felel, ha a 
szerződésszegéssel okozott kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozta. 

 

9.3. A felnőttképző a pályázatot elnyert valamennyi pályázó kötelezettségszegéseiért, így 
különösen a jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott kötelezettségek megszegéséből eredő 
szerződésszegésért a támogató irányában korlátlanul felel. A felelősség nem érinti a 
felnőttképzőnek a pályázatot elnyert pályázóval szembeni visszkereseti jogát. 

 

9.4. A felnőttképző a támogatóval szemben korlátlan felelősséggel tartozik az egyedi 
szerződésből eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pályázói 
nyilatkozatok rendelkezésre állásáért, ideértve különösen a 10. pontban, valamint a hatályos 
jogszabályokban meghatározott adatvédelmi célú, illetve a jelen ÁSZF 7. pontjában 
meghatározott dokumentáció felhasználásához szükséges pályázói nyilatkozatokat. 
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10./ Adatvédelmi rendelkezések 

 

10.1. A támogató adatkezelői minőségében a felnőttképző, mint adatfeldolgozó által 
továbbított, a képzésében részt vevő személyek által rendelkezésre bocsátott személyes 
adatokat az alábbi célokból kezeli: 

 
- A jelen ÁSZF-ben meghatározott ösztöndíj-pályázat szervezése és lebonyolítása 

 

A támogató a felnőttképzővel jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek 
támogatása, a pályázási jogosultság megállapítása, a pályázati eljárást követő jelölés 
jóváhagyása, valamint a támogatás felnőttképző részére történő folyósítása érdekében 
kezeli a pályázóknak a pályázattal összefüggésben a felnőttképző rendelkezésére 
bocsátott személyes adatait. 

 
- A képzésben részt vevő személyek részére hír- és reklámlevél küldése 

 

A támogató a felnőttképzővel jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek 
értesítése, valamint további, a támogató által nyújtott lehetőségekről, esetleges további 
ösztöndíjprogramokról való tájékoztatás érdekében kezeli a pályázóknak a pályázattal 
összefüggésben a felnőttképző rendelkezésére bocsátott személyes adatait. 

 
- A képzésben részt vevő személyek munkaerőközvetítés célú megkeresése 

 

A támogató a felnőttképzővel jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek szakmai 
gyakorlati helyének biztosítása, valamint esetlegesen későbbi álláshirdetés továbbítása 
érdekében kezeli a pályázóknak a pályázattal összefüggésben a felnőttképző 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait. 

 

10.2. A támogató a pályázó képzésben részt vevő személyek személyes adatait az egyes célok 
eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb a Résztvevő kérésére történő törlésig kezeli, 
ide nem értve a mindenkori számviteli jogszabályok szerint kötelezően megőrzendő adatokat. 
A támogató rendszeresen felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés 
céljának megvalósulásához szükséges-e. 

 

10.3. A pályázó képzésben részt vevő személy mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés b) és d) pont és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 
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Tanács (EU) 2016/679. rendelete („GDPR ”) 6. cikk (1) bekezdés a)-c) és f) pont szerint adja az 
adatkezelés jogalapját. 

 

11./ Záró rendelkezések 

 

Jelen ÁSZF rendelkezései a támogatási program keretében megkötött egyedi szerződések 
állandó és elválaszthatatlan tartalmát képezik, azoktól eltérni csak írásban megkötött egyedi 
megállapodás kifejezett rendelkezése esetén lehet. 

 

A jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 
 


