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  Inkubációs megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről  
az Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft.  
Postacím: 7150 Bonyhád, hrsz. 1356/10. 
Székhely: 7150 Bonyhád, hrsz. 1356/10. 
Aláírásra jogosult képviselője: Réti András Bálint, ügyvezető 
Cégjegyzékszám: 17-09-010871  
Adószám: 14503214-2-17 
mint inkubátor (a továbbiakban: „SmartWare.Tech”) 
 
másrészről …...cégnév………….,  
Postacím: .......... 
Székhely: .......... 
Cégjegyzékszám: .......... 
Adószám: .......... 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
………………………………………………………. 
Aláírásra jogosult képviselője: …………...név…………….., …..beosztás…. 
mint kedvezményezett startup (a továbbiakban: „Startup”), 
(SmartWare.Tech és Startup a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között, az alulírott helyen és             
napon az alábbi feltételekkel. 
 
1. Előzmények 
 
1.1. A SmartWare.Tech a GINOP-2.1.5-15- Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)          

című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, a GINOP-2.1.5-15-2016-00005 azonosító jelű        
támogatási szerződésének projekt megvalósítása keretén belül „Innovációs ökoszisztéma        
építése (startup és spinoff)” tárgyú címzetti felhívást (a továbbiakban: „Címzetti felhívás”)           
tett közzé, melyre a Startup GINOP-2.1.5-15-2016-00005/……. regisztrációs számon,        
201…………... napon inkubációs kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: „Inkubációs         
kérelem”), amely a jelen szerződés (a továbbiakban: „Megállapodás”) 1. számú mellékletét           
képezi, a Megállapodás fizikailag nem csatolt mellékletét képező Címzetti felhívás szerint,           
amelyet a SmartWare.Tech 201…………... napon kelt inkubációs döntés szerint         
támogatásban részesített. A SmartWare.Tech döntése alapján Startup vissza nem térítendő          
támogatásban és ahhoz kapcsolódóan magántőke befektetésben részesül. 

 
1.2. A címzetti felhíváson és az inkubációs kérelmen túl a Megállapodás mellékletét képezi, és a              

Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély,          
műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb           
dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Startup az inkubációs kérelemmel együtt           
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vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra             
a Megállapodáshoz. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi továbbá az „Általános          
Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített        
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: „ÁSZF”),       
valamint a GINOP-2.1.5.-15 pályázati felhíváshoz kapcsolódó Működési Kézikönyv (a         
továbbiakban: „Működési Kézikönyv”), amelyek a www.szechenyi2020.hu honlapon       
folyamatosan elérhetőek. 

 
2. Megállapodás tárgya 

 
2.1. A Megállapodás tárgya a(z) …………………………………. című és       

GINOP-2.1.5-15-2016-00005/….. regisztrációs számú, az inkubációs kérelemben és annak        
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: „Projekt”) elszámolható költségeinek a         
SmartWare.Tech GINOP-2.1.5-15-2016-00005 azonosító számú Támogatási Szerződésének      
Második Projektelem keretének terhére vissza nem térítendő támogatás formájában történő          
finanszírozása.  

 
2.2. A Startup vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (a továbbiakban: a „Projekt fő               

helyszíne”) megvalósítja. 
 
             ……………………………………………………….. 
 
2.2.1. A Startup vállalja, hogy a Projekt fő helyszínén biztosítja a Projekttel kapcsolatos            

dokumentációk és elszámolási bizonylatok tárolását, ellenőrizhetőségét, és amennyiben a         
SmartWare.Tech helyszíni ellenőrzést kíván tartani, úgy támogatja az ellenőrzést, és átadja a            
szükséges dokumentumokat. 
 

2.2.2. A Startup vállalja, hogy a Projekt fő helyszínén történő munkavégzés esetében az            
alkalmazásában lévő munkavállalók munkaköri leírásában szerepelteti azt az adott         
munkavállaló munkavégzési helyszíneként. 

 
2.3. A Startup a Megállapodás aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó             

jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja        
meg. 

 
2.4. A SmartWare.Tech vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a         

GINOP-2.1.5-15-2016-00005 azonosító számú Támogatási Szerződésének Második      
Projektelem keretének terhére az inkubációs döntésnek és a Megállapodásban foglaltaknak          
megfelelően vissza nem térítendő támogatást, valamint ahhoz kapcsolódóan        
magántőkebefektetést és inkubációs szolgáltatást nyújt. 

 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 
 
3.1. A Projekt kezdete 
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3.1.1. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 201…….. 

 
3.2.  Költségek elszámolhatóságának kezdete 

 
3.2.1. A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 201…….. A         

Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 

 
3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 201……. 
3.3.2. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók           

el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
3.3.3. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 20…………. 
3.3.4. A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket a          

Címzetti felhívás 3.3.2. pontja tartalmazza. 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 

 
4.1.1. A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége ………………. Ft, azaz           

……………………. forint. 
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 

 
4.2.1. A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége ………………. Ft,           

azaz…………………….. forint. 
 

4.3. A Projekt költségvetését a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
4.4. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
4.4.1. A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Megállapodás 3. számú           

melléklete tartalmazza. 
 
4.5. A támogatás összege és intenzitása 

 
4.5.1. A Projektre megítélt támogatás összege …………………….. Ft, azaz …………….. forint. 
4.5.2. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 80 %-a. 
4.5.3. A Projektre megítélt támogatás összege mellett a magántőkebefektetés összege …………..          

Ft, azaz …….. forint. A magántőkebefektetés aránya a támogatási összegre vonatkozóan           
…….%. SmartWare.Tech Startup-ban szerzett tulajdoni részesedésének aránya ……….%.        
Felek a befektetési jogviszonyuk szabályozása céljából egymással befektetési szerződést         
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kötnek. 
 
4.6. A Támogatás igénylése, a támogatási előleg összege és mértéke 
 
4.6.1. Az igényelhető támogatási előleg a teljes támogatási összeg maximum 50%-a, legmagasabb           

összege …………... Ft, azaz ……………………….. forint. 
 

4.7. Kifizetési igénylés 
 

4.7.1. A Megállapodás 4. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követően kötelező          
szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai          
befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a meghatározott határidőn belül köteles a           
Startup a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni           
kívánt költségekről.  

 
4.8. A Támogatás jogcíme 
 
4.8.1. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós         

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.          
rendeletben (a továbbiakban: „jogcímrendelet”) foglaltaknak megfelelően a jelen        
Megállapodás alapján nyújtott támogatásból, …………………... Ft, azaz ………………...        
forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a            
belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU         
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: „651/2014/EU bizottsági            
rendelet”) alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak minősül, amely a         
jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 7. pontjában, 24. § b) pontjában és              
42-46.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.  

 
5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, kötelező vállalásai 
 
5.1. A Startup a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja            

meg. A Startup a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és a 6. számú mellékletben                
meghatározott kötelező vállalások és megvalósítandó tevékenységek érdekében jogosult és         
köteles felhasználni. A Startup a vállalásokat köteles teljesíteni.  
 

6. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 
 
6.1. A Startup kijelenti, hogy az általa szolgáltatott információk és anyagok nem sértik harmadik             

személy szellemi alkotáshoz fűződő jogait. 
 
6.2. A Startup kijelenti, hogy az általa létrehozott védett ismeretek (know-how), szellemi           

termékek, és a hozzájuk kapcsolódó iparjogvédelmi és vagyoni jogok korlátozásmentes          
jogosultja. 
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7. Titoktartás 
 

7.1. Bizalmas információnak (a továbbiakban: „Bizalmas információ”) kell tekinteni minden         
olyan információt, adatot – így különösen, de nem kizárólagosan minden üzleti,           
kereskedelmi és technikai adatot, know-how-ra, technológiára, anyagösszetételre vonatkozó        
információt –, amelyet a jelen Szerződés teljesítése körében a felek egymásnak bármilyen            
formában átadtak. 

 
7.2. Felek megállapodnak, hogy a nekik átadott Bizalmas információt kölcsönösen saját üzleti           

titkukként védik, és ennek érdekében megtesznek minden szükséges és elvárható          
titokvédelmi intézkedést. 

 
7.3. Felek megállapodnak, hogy a Bizalmas információt fogadó fél a tevékenysége során neki            

átadott Bizalmas információt kizárólag olyan célokra használhatja fel, amilyen célokra          
azokat átadták neki, kivéve, ha az átadó fél később, írásban ettől eltérően nem rendelkezik.              
Felek Bizalmas információt harmadik feleknek kizárólag a jogszabályban, vagy egyéb          
megbízásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezetnek kötelesek kiadni, egyéb        
esetben csak a másik fél írásos beleegyezésének birtokában továbbítják.  

 
7.4. Startup hozzájárul, hogy SmartWare.Tech a Projekt inkubálásának tényét saját portfóliójáról          

szóló nyilvános anyagaiban szerepeltesse. 
 
7.5. A jelen Szerződés teljesítése során egymásnak átadott Bizalmas információt a Felek a fent             

meghatározottakon túl kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra vagy közölhetik harmadik         
személlyel, ha ahhoz a másik fél előzetesen és írásban hozzájárult. 

 
7.6. A Felek munkatársaira, megbízott tanácsadóira nem vonatkozik a tilalom, amennyiben a           

munka jellege, a közös üzlet megoldása és megvalósítása indokolttá teszi az           
információcserét. 

 
7.7. Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint egymás részére átadott Bizalmas információ az            

átadó fél tulajdona marad. 
 
8. Záró rendelkezések 
 
8.1. A Startup a Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Megállapodás tartalmát, az ÁSZF-et,            

a Működési Kézikönyvet és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról           
szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az            
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet          
ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy az ÁSZF, a              
Működési Kézikönyv, illetve a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a          
Megállapodás és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden         
külön intézkedés nélkül a Megállapodás is módosul. 
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8.2. A Szerződő Felek a Megállapodás időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó           

nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a          
Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon           
belül tájékoztatják egymást. A Megállapodás határozott időre jön létre, a Startup projekt            
megvalósítását követően, a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló SmartWare.Tech általi           
jóváhagyásával és a támogatási összeg, valamint a kapcsolódó magántőkebefektetés         
kifizetésével hatályát veszti, azzal a kivétellel, hogy a Startup-nak ellenőrzéstűrési          
kötelezettsége áll fenn 2027. december 31-ig az alábbi szervezetek ellenőrzései kapcsán:           
SmartWare.Tech, IH, KEHI, ÁSZ, EUTAF, OLAF, Európai Számvevőszék, Európai         
Bizottság, Magyar Államkincstár és minden egyéb jogszabályban, vagy egyéb megbízásban,          
szerződésben feljogosított ellenőrző szervezet, továbbá ez idő alatt dokumentum megőrzési          
kötelezettsége is fenn áll. 

 
8.3. A Startup kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az           

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – az          
inkubációs kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, az inkubációs kérelem adatlapon és          
mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő         
személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység           
során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a        
SmartWare.Tech által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,         
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten        
hozzájárultak. Ennek alapján a Startup szavatol azért, hogy ezen személyes adatok           
fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 

 
8.4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a Működési Kézikönyv, illetve           

a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is –                
és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
8.5. A Startup képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal,        

valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági      
dokumentumai/alapító okirata alapján, a Megállapodás bevezető részében feltüntetettek        
szerint jogosult(ak) a Startup képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a           
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a          
testületi szervei(k) részéről a Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal        
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik        
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Startup részéről megakadályozná vagy          
bármiben korlátozná a Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek          
maradéktalan teljesítését. 

 
8.6. A Startup nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel             

olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes          
jogszabályok megsértését eredményezi. A Startup nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem             
adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.  
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A Megállapodás 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodáshoz csatolt 7 db               
melléklet, és a Megállapodáshoz fizikai értelemben nem csatolt, de a Megállapodásban vagy az             
ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá az inkubációs kérelem adatlap és annak mellékletét           
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Megállapodás elválaszthatatlan része. A Megállapodás          
elválaszthatatlan részét képezik különösen a „Működési kézikönyv és a „Start-upok fejlesztésének           
támogatását célzó Címzetti Felhívás” c. dokumentumok. Szerződő Felek a Megállapodást átolvasták,           
és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt           
aláírták. 
 
Mellékletek: 
 

1. melléklet - Inkubációs kérelem 
2. melléklet - A Projekt költségvetése 
3. melléklet - A Projekt forrásai 
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei 
5. melléklet - A Projekt kötelező vállalásai 
6. melléklet - Közbeszerzési terv 

 
 
 

…………………………………………… …………………………………………… 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

Startup Cégnév Első Közép Európai Hardver Akcelerátor 
Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 
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A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
Startup neve: 

 
2.melléklet - A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

 
Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft) Darabszám (db) Le nem vonható ÁFA 

(Ft) 
Összesen (Ft) 

       

       

       

       

       

 
 
 

………………………………………………………... ………………………………………………………... 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

…...Startup neve….. Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 

 



Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/….. 
A PROJEKT FORRÁSAI 
Startup neve:  

 
 
 

3. mellékelt - A PROJEKT FORRÁSAI 
 
 
 

 
 

Források Ft % 

I. Igényelt támogatás   

II. SmartWare.Tech magántőke 
befektetése 

  

III. Egyéb forrás   

Összes forrás:   

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

…...Startup neve….. Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 

 



Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/….. 
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
Startup neve:  

 
 
 
 
 

4. mellékelt - A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 
 

 
 
 

 
Mérföldkő 
sorszáma 

 
Mérföldkő elérésének 

tervezett dátuma 

 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

Mérföldkő eléréséhez 
kapcsolódó 

elszámolási határidő 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

…...Startup neve….. Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 

 



Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/….. 
A PROJEKT KÖTELEZŐ VÁLLALÁSAI 
Startup neve:  

 
 

 
 

5. melléklet - A PROJEKT KÖTELEZŐ VÁLLALÁSAI 
 
 

Kötelező vállalás: 

A feltételeket projektszinten kell vállalni. A start-upnak az aa), ab) vagy ac) pontban foglalt              
vállalások közül egyet kell teljesíteni és a b.) pontot minden esetben teljesíteni szükséges. 

 

aa.) A start-up vállalja, hogy a projekt időtartama alatt legalább egy első MVP-t             
(minimum viable product) vagy alfa prototípust készít. 

ab.) Az inkubációs szerződés aláírásakor már első MVP-vel/alfa prototípussal         
rendelkező start-upok esetén: A start-up vállalja, hogy a projekt időtartama alatt           
legalább egy következő verziós (iterált) MVP-t vagy béta prototípust készít. 

ac.) Az inkubációs szerződés aláírásakor már előrehaladott MVP-vel/béta        
prototípussal rendelkező start-upok esetén: A start-up vállalja, hogy a projekt          
időtartama alatt piacra visz egy terméket vagy szolgáltatást. 

b.) A startup részt vesz minimum egy az Első Közép Európai Hardver Akcelerátor             
által szervezett rendezvényen az akcelerációs időszaka alatt. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

…...Startup neve….. Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 

 
 



 
Regisztrációs szám: GINOP-2.1.5-15-2016-00005/….. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
Startup neve:  
 

6. melléklet - KÖZBESZERZÉSI TERV 
Sorszám Közbeszerzés tárgya A közbeszerzés 

becsült értéke 
Egybeszámítás Tervezett eljárásfajta Időbeli ütemezés 

Egybeszámított 
becsült érték 

Ha ebben a 
projektben van 

Ha nem ebben a 
projektben van 

Megindítás 
tervezett 
időpontja 

Tervezett 
időtartam/ 
határidő 

Egybeszámítandó 
közbeszerzés 

sorszáma 

Tárgy Becsült 
érték 

          

          

 
 
 
 

………………………………………………………... ………………………………………………………... 

….név…. Réti András Bálint 

…...beosztás…... ügyvezető 

…...Startup neve….. Első Közép Európai Hardver Akcelerátor Kft. 

Kelt: …………………., 201………………... Kelt: …………………., 201………………... 

 


