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Mentori megállapodás 

Alulírott felek: 

 Mint költségviselő Mint mentor 

Képviselő  Ritz Tibor 

Cégnév  Ritz Humán Erőforrás Fejlesztő BT 

Cím  2117 Isaszeg, Tőzegtelep 5325 

email  tiborritz@gmail.com 

mobil  +70 307 5641 

honlap  www.takaritz.hu 

A programban résztvevő neve 
és elérhetőségei: 

 

 

a következőekben állapodnak meg: 

1) A program megkezdése előtt résztvevő vállalja, hogy kitűzi, és saját kezűleg rögzíti a 4 hónapos 

célját, mely röviden a következő: 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

2) Költségviselő jelen megállapodás aláírásával a célt a szervezet érdekeivel egybeesőnek tekinti 

és elfogadja. 

3) A mentor vállalja, hogy 

a. Elfogadja a célt és 4 hónap időtartamban, havi átlagosan 10 óra személyes 

időráfordítással, átfogó figyelmet és konzultációt biztosít, hogy a programban 

résztvevő minden elérhető információt és adatot megkapjon annak érdekében, hogy 

kitűzött célját megvalósítsa;   

b. Ezen felül a programban résztvevő céljainak megfelelő teljes körű szakirodalmat, 

munkafüzeteket és sablonokat biztosít, szükség szerint létrehoz, és korlátozott 

felhasználói jogokkal a programban szereplőnek átad;  

c. Továbbá olyan gyakorlási terepet, helyszint és lehetőséget is biztosít, ahol érintettek 

minden a céljaihoz szükséges eszközt és gépet, szakmai felügyelet mellett kipróbálhat, 

alkalmazhat és gyakorolhat. 

4) Mentor vállalja, hogy a résztvevők személyes adatait, csak és kizárólag a mentori 

kapcsolatfelvétel/tartás célját szolgálja, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között át 

nem adja, meg nem osztja. Ez alól csak a hatósági kötelezettség képez kivételt. 

5) A megbízás időtartama, a megállapodás aláírásától számított 4 hónap. 

6) A szolgáltatás díja: 100.000 Forint/fő (ez alól kivételt képez a tisztítás-technológiai szakirányú 

felsőfokú intézményben tanuló, aki számára ez a szolgáltatás teljes mértékben ingyenes);  
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7) Meghízó vállalja, hogy a mentorállási díjat Megbízott számlája szerint, előre megfizeti. A 

program és az érdemi munka a díj beérkezést követően indul. Amennyiben a díj 4 munkanapon 

belül nem érkezik meg a Mentor számlájára, jelen megállapodás és Mentor mindennemű, 

Költségviselő vagy a programban résztvevő felé való kötelezettsége megszűnik. 

8) Költségtérítő fenntartja magának a jogot, hogy havonta vizsgálja Mentor hatékonyságát és 

írásban jelezze az esetlegesen tapasztalat hiányosságokat. Amennyiben ezek a hiányosságok 

nem szüntethetőek meg Költségviselő elállhat a megállapodástól és ebben az esetben, az 

írásos felmondás időpontjától, a még hátralevő időarányos díjra igényt tarthat. A napi díj 

mértéke 806,5 FT. 

9) Mentor vállalja, hogy minden ilyen típusú megkeresésre írásban választ ad és nyitott a 

megegyezésre a hiányosság kiküszöbölésének érdekében.  

10) Mentor fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodást felmondja, amennyiben a 

programban való résztvevő az időarányos feladatokat és célokat nem teljesíti, illetve olyan 

gyenge aktivitást mutat, hogy a végső cél elérése lehetetlennek látszik. Ebben az esetben 

Költségtérítő, Mentor felé semmilyen követest nem érvényesíthet. 

11) Jelen megállapodás a szerződés aláírástól számított 124. naptári napon automatikusan 

megszűnik, függetlenül attól, hogy a programban résztvevő elérte kitűzött célját vagy nem. 

Ettől az időponttól, Mentor minden kötelezettségvállalása is érvényét veszti. Költésviselő 

írásos kérelmére a program két alkalommal még megújítható további 4-4 hónapra és ebben az 

esetben az új szakaszt díja, minden esetben 10%-al csökken. A második szakaszban a díj 

mértéke 90.000 FT, a harmadikban 81.000 FT.      

12) A felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megbízásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalásos 

úton kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű időn belül nem vezetne 

eredményre, úgy e vita eldöntésére, alávetik magukat az illetékes bíróság döntéseinek. 

13) A jelen megállapodásban nem, vagy kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv, valamint a vonatkozó mindenkori jogszabályokat tekintik irányadónak. 

14) A felek jelen megállapodást – mely formailag és tartalmilag 3 egymással mindenben 

megegyező példányban készült (Költségvelő, Programban résztvevő, Mentor) – elolvasták, 

értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Mentor a második 

aláírással megerősíti a 4 hónap céljának elfogadását. 

Aláírás időpontja:_______.____._____; a program záró időpontja: _ ______.__ __,_____ 

 

 

Név olvasóan:_________________ Ritz Tibor  
               Költségviselő Mentor 

  

 
Programban résztvevő 

 


