
 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
MENTOR –műsor  

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEIRŐL 
 
 

Jelen Nyilatkozat elfogadásával a jelentkező cég képviseletében, büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a cég a Mentor műsor alábbiakban megjelölt valamennyi 
jelentkezési feltételének, részvételi kritériumának maradéktalanul megfelel: 

- Magyarországon bejegyzett, budapesti érdekeltségű gazdasági társaság 
- a tagja(i) magyar állampolgárságú magánszemély(ek) vagy Magyarországon bejegyzett 

gazdasági társaság(ok) 
- nem áll a MŰSOR-HANG Zrt.-vel, továbbá a GR Group Kft-vel, mint Szervezővel, illetve 

annak munkavállalóival szerződéses, partneri jogviszonyban, tulajdonosi kapcsolatban 
- legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkezik 
- nem áll végelszámolás alatt, illetve nincs vele szemben folyamatban csődeljárás vagy 

felszámolási eljárás, illetve a jelentkező cég tulajdonosi körébe tartozó jogi 
személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nem áll 
végelszámolás alatt, illetve nincs vele szemben folyamatban csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás 

- nincs vele szemben folyamatban végrehajtási eljárás 
- adószáma nincs felfüggesztve, illetve törölve 
- nincs lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége 
- a bankszámláin nincs sorban állás 
- a jelen üzleti évet megelőző két lezárt üzleti évben a saját tőkéje nem csökkent a 

jegyzett tőke alá. 
Jelen Nyilatkozat elfogadásával a jelentkező cég képviseletében, büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a cég a Mentor műsor alábbiakban megjelölt jelentkezési feltételi, 
részvételi kritériumai közül legalább két feltételnek megfelel: 

- a jelen üzleti évet megelőző két lezárt üzleti év átlagában az éves nettó árbevétele eléri 
a 100 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 10.000 millió Ft-ot 

- a jelen üzleti évet megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában pozitív mérleg szerinti 
eredménnyel rendelkezik 

- munkatársainak létszáma (alkalmazottak, munkaszerződéssel vagy megbízási 
szerződéssel is ideszámíthatók) legalább 10, legfeljebb 200 fő. 

 
 

Jelen Nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek. 
Jelen Nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a Szervező jogosult ellenőrizni a 
jelentkezési feltételek, részvételi kritériumok fennállását. 
 

Jelen Nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a kiválasztásra kerülő cégeknek a 
műsorban, játékban való részvételére vonatkozó Szerződés aláírása és benyújtása a 
jelentkezés feltételét képezi. 
 

Jelen Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok a megnevezett jelentkező cég nevének és 
logójának, valamint a Mentor játékra jelentkezése tényének nyilvánosságra hozatalához, 
felhasználásához a műsor hirdetése, népszerűsítése céljából. 
Jelen Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok a megnevezett jelentkező cég adatainak 
marketing célra történő felhasználásához. 
 



 

 

 

 

 

 

Jelen Nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a műsorban, játékban résztvevő 3 
cég kiválasztása a neves tanácsadó cégek képviselőiből és marketing szakemberekből álló 
Zsűrinek a rendelkezésre álló információk figyelembevételével kialakult személyes 
preferenciája, egyéni szempontjai és szakmai tapasztalata, ismeretei alapján történik a 
fejlődési készség és képesség szempontjának előtérbe helyezésével. Kijelentem, hogy Zsűri 
döntését nem vitatom, a kiválasztás tekintetében jogvitát nem kezdeményezek. 
 
  


