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EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott,……………………………. (lakcím: ………………………… ; személyazonosítására 

alkalmas okmány száma:…………………………), mint a GINOP-3.1.3-15-2016-00001 „IKT startup cégek nemzetközi 

piacra lépését segítő országos szakértői, mentori hálózat kialakítása” című projekt online konferencián/eseményen 

résztvevő ötletgazda (a továbbiakban: résztvevő) az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

1. Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem és elfogadom a GINOP-3.1.3-15-2016-00001 „IKT startup cégek 

nemzetközi piacra lépését segítő országos szakértői, mentori hálózat kialakítása” című projekt (a továbbiakban: INPUT 

Program) alapvetéseit és céljait, melyek az alábbiak:  

a) Az INPUT Program rendeltetése a hazai információs és kommunikációs technológiai  (továbbiakban: IKT) 

szektorban működő kis- és középvállalkozások - különös tekintettel a startup, mikro - és kisvállalkozások - 

nemzetközi piaci kapcsolatainak erősítése, ágazati specializációjának segítése, az innovációs fázis utáni piaci 

bevezetés ösztönzése, a termékfejlesztést, piacra vitelt, nemzetközi értékesítést gátló akadályok folyamatos 

monitorozása és elhárítása, és ezáltal nemzetközileg is versenyképes IKT vállalatok nemzetközi piacokra jutási 

képességének növelése. 

 

b) Az INPUT Program kiemelt céljai: 

 

● az IKT vállalkozások versenyképességének javítása, az IKT startup vállalkozások hatékonyságának, 

jövedelemtermelő képességének, nemzetközi versenyképességének, nemzetközi piacra jutásának 

erősítése; 

 

● a magyar IKT startup ökoszisztéma átalakulásának és növekedésének megkönnyítése; 

 

● olyan kedvező környezet megteremtése, amely nagyban hozzájárul a magyar innovációs ötletek kedvező 

külföldi megítéléséhez, ezáltal minél több innovatív termék és szolgáltatás külpiacra jutásához. 

Az INPUT Program szakmai megvalósítója a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. (Projekt Megvalósító) konzorciumban 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium felel. 

 

2. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az INPUT Program célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban tevékenységet 

folytató hazai IKT startup vállalkozások, és innovatív projekteket kezdeményező természetes személyek. 

 

3. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen együttműködés fókuszában a közös, kölcsönös értékteremtés áll. 

Ennek alapján tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen egyoldalú nyilatkozat aláírásával az INPUT Programmal 

történő együttműködés keretében lehetőségeimet a hazai IKT startup vállalkozások nemzetközi versenyképességének 

növelése érdekében igyekszem szolgálatba állítani, és aktív szerepvállalásommal az INPUT Program céljainak 

megvalósítására törekszem. 
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4. Vállalom, hogy a 2020. június 23-25 időszakban megrendezésre kerülő Collision from Home online 

konferencián/eseményen való részvételemhez, az alábbi, az INPUT Program által biztosított térítésmentes 

szolgáltatást igénybe veszem: 

a) online konferencia/esemény részvételi díj 

 

5. Amennyiben résztvevőként a Projekt Megvalósító által megrendelt szolgáltatásokon utólagosan módosítani kívánok, 

úgy tudomásul veszem, hogy a módosítással kapcsolatos többletköltség engem terhel. A többletköltséget a módosítás 

megrendelését megelőzően köteles vagyok a Projekt Megvalósító részére megfizetni, ellenkező esetben a Projekt 

Megvalósító a jövőben kizárhat nemzetközi eseményeken, online konferenciákon/eseményeken történő részvételből.  

 

6. Résztvevőként tudomásul veszem, hogy a részvétel kapcsán az alábbi kötelezettségeim vannak a Projekt 

Megvalósító felé:  

a) Köteles vagyok a jelen nyilatkozatban szereplő online konferencián/eseményen, és a kapcsolódó programokon 

részt venni 

b) Vállalom, hogy a részvételt egyértelműen igazoló (tehát azonosító kódot/arcképet tartalmazó) képernyőképet, 

illetve legalább egy bekezdésben megírt élményeimet és tapasztalataimat megküldöm a Projekt Megvalósító 

felé az online konferenciát/eseményt követő egy héten belül.  

c) Vállalom, hogy az online konferenciát/eseményt követően, igény esetén, előzetes egyeztetés alapján interjút 

adok a Projekt Megvalósítónak, melyet a későbbiekben, időbeli korlát nélkül felhasználhat.   

d) Vállalom, hogy az online konferencia/esemény során a Projekt Megvalósítót érdekei elsődlegessége mentén 

képviselem. 

 

7. Résztvevő egyéb vállalásai: 

a) Az online konferencia/esemény és annak eredményeihez kapcsolódóan, a Projekt Megvalósítója által 

szervezett médiamegjelenések (interjúk, nyilatkozatok) esetében - lehetőségeimhez mérten - rendelkezésre 

állok.  

b) Amennyiben az online konferencia/esemény és annak eredményeihez kapcsolódóan médiamegkeresés 

érkezik hozzám, jelzem a Projekt Megvalósítója felé, illetve az esetleges interjúk, nyilatkozatok során az INPUT 

Programra hivatkozom.   

 

8. Kötelezettségszegésének minősül, amennyiben nem teljesítem a jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségeim 

bármelyikét. Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségeimet saját hibámból adódóan nem teljesítem, úgy 

köteles vagyok a Projekt Megvalósító részére megtéríteni a Projekt Megvalósító által viselt, a 4. pontban foglalt 

szolgáltatások ellenértékének megfelelő összeget a Projekt Megvalósító írásbeli értesítésétől számított 15 napon belül.  

9. Az online konferencián/eseményen való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy rólam a konferencia/esemény és a 

kapcsolódó programok során felvétel készülhet. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok a felvételek kommunikációs és 

reprezentációs célú, valamint mindennemű, az INPUT Programhoz kapcsolódó további legális és térítésmentes 

felhasználásához. 
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10. Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Projekt Megvalósító az önként megadott személyes adataimat és 

különleges adataimat kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó, az inputprogram.com honlapon nyilvánosan elérhető 

GINOP 3.1.3 kiemelt projekt Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismertem és elfogadom. 

 

11. Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom és vállalom, hogy az Együttműködési Nyilatkozatban részletezett 

vállalásokat ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen végzem, melynek alapján a Projekt Megvalósítónak fizetési 

kötelezettsége nem keletkezik.   

 

12. Tudomásul veszem, hogy az INPUT Program kapcsán tudomásomra jutott információk a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése 

alapján üzleti titoknak minősülnek, amelyek jogosulatlan felhasználása és az azokkal történő visszaélés esetén a Ptk. 

2:51. § (1) bekezdésben foglalt szankciók alkalmazásának van helye.  

 

13. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy jelen eseményen saját felelősségemre veszek részt.  

 

14. Jelen nyilatkozatot átolvasás után, mint akaratommal mindenben egyezőt helybenhagyólag írom alá. Jelen 

nyilatkozat 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány …………………………………….., mint résztvevő, 1 

példány a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-t illeti meg. 

 

Budapest, 202…. ……………. hó …. nap 

 

………………………………………….. 

              Résztvevő 


